Na osnovu članka 22. točka 5 Statuta HŠRS Skupština na sjednici od 18.04.2015. godine donosi:

PRAVILNIK
o natjecanjima u disciplini “lov šarana.”
1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom regulira se sustav, utvrđuju se pravila, način i tehnika provođenja natjecanja i
tehnički propisi i osnova je za izvođenje natjecanja u disciplini Lov šarana, a koja se ostvaruje
kroz Hrvatsku šaranašku ligu (dalje: HŠL) .
Ovaj Pravilnik temelji se na Skupštinskoj odluci o natjecanjima HŠRS, a dopunjavaju ga
Pravilnik o registraciji sudionika natjecanja i Pravilnik o suđenjima na natjecanjima HŠRS, te
Odluka o sustavu natjecanja HŠRS koja se donosi za svaku kalendarsku godinu.
2. UPRAVLJANJE HŠL
Članak 2.
a) Vijeće ligaša - čine ga članovi HŠL sukladno Skupštinskoj odluci o natjecanjima HŠRS i
Poslovniku o radu Vijeća HŠL. Putem Povjerenstva discipline daje prijedloge Upravnom odboru
HŠRS o svim važnijim odredbama iz područja interesa HŠL kao što su: predlaganje izmjena
Pravilnika HŠL i drugih važnijih odluka nužnih za organiziranje HŠL, predlaže Povjerenika
discipline, predlaže program rada sa kalendarom natjecanja HŠL i financijski proračun HŠL,
predlaže visinu registracija i kotizacije za slijedeću kalendarsku godinu. Usvaja izvješća o
djelatnosti Povjerenstva discipline; raspravlja i o drugim pitanjima od važnosti za HŠL. Donosi
odluke većinom glasova nazočnih ovlaštenih predstavnika. Svoje ovlasti može prenijeti na
Povjerenstvo discipline.
b) Povjerenstvo discipline (dalje: Povjerenstvo) – izvršno je tijelo HŠL koje obavlja poslove
između dvije sjednice Vijeća ligaša HŠL, koje vodi i upravlja HŠL-om u skladu sa Statutom
HŠRS i zakonskim propisima RH, Skupštinskom odlukom o natjecanjima HŠRS, ovim
Pravilnikom, i Odlukom o sustavu natjecanja HŠRS za svaku kalendarsku godinu. Povjerenstvo
predlaže Upravnom odboru HŠRS kapetana odnosno trenera reprezentacije za lov šarana, a može
predložiti i predstavnika HŠRS u HŠL. Vijeću ligaša predlaže: izmjene i dopune ovoga
Pravilnika; visinu kotizacije i godišnji plan prihoda i rashoda; godišnji plan rada sa kalendarom
natjecanja, i predlaže za dodjelu priznanja.
Povjerenstvo pronalazi i dogovara aranžmane sa potencijalnim sponzorima, organizira i provodi
natjecanja; predlaže broj kola lige, domaćine natjecanja, suce, pokreće stegovni postupak,
1

podnosi Vijeću ligaša izvješće o svom financijsko materijalnom poslovanju u protekloj godini, te
obavlja i druge poslove.U službenim natjecanjima mogu sudjelovati i članovi Povjerenstva
discipline.
Sastanke Povjerenstva vodi Povjerenik ili administrator, a odluke se donose većinom glasova
nazočnih članova. Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata Upravnog odbora HŠRS-a koji
ga je imenovao, ili do opoziva, a sastoji se od:
* Povjerenika - imenuje ga Upravni odbor HŠRS na prijedlog vijeća ligaša te discipline, Saziva
Vijeće ligaša najmanje jednom godišnje, te sjednice Povjerenstva kojima predsjedava, potpisuje
odluke i akte Povjerenstva, te brine o njihovim provedbama, vodi djelatnosti discipline između
sjednica, te nadzire rad sudaca, natjecatelja i ostalih članova Povjerenstva na svim kolima lige te
discipline, brine i ostalim radnjama i zadacima vezanim za provedbu HŠL, te imenuje do 4 člana
Povjerenstva
* Do 4 člana Povjerenstva - imenuje ih Povjerenik. Jedan od njih vrši funkciju administratora
lige, koji vodi zapisnike na sjednicama, vodi financijske i administrativne poslove lige, brine o
imovini HŠRS koju trajno koristi liga, vodi evidencije natjecatelja i ulova.
* Predstavnika HŠRS u Povjerenstvu HŠL imenuje Upravni odbor HŠRS. Prijedlog može dati i
Povjerenstvo discipline,
* Prvi i drugi kapetan reprezentacije
Discipline – Imenuje ih Upravni odbor HŠRS na prijedlog
Povjerenstva discipline. Prvog kapetana na 4 godine odnosno za vrijeme trajanja mandata UO a
drugog kapetana svake godine do 30 dana prije početka svjetskog prvenstva u kalendarskoj
godini.
3. NATJECANJA
Članak 3.
Natjecanja mogu biti:
1. Međunarodna
a) Svjetska prvenstva: Održavaju se prema pravilima i kalendaru međunarodne ribolovne
organizacije (F.I.P.S.e.d.).
b) Svjetski, regionalni i lokalni kupovi: Održavaju se prema pravilima organizatora.
2. Službena natjecanja HŠRS - Hrvatska šaranaška liga (u daljnjem tekstu HŠL) održavaju se
prema odredbama ovog Pravilnika.
Stjecanja prava nastupa u natjecanjima HŠL mogu ostvariti članovi športsko ribolovnih
udrugaudruženih u HŠRS-a, neovisno o dobnoj granici i spolu, pod uvjetom: da su registrirani za
HŠL-u po Pravilniku o registraciji sudionika natjecanja HŠRS, da su izvršili prijavu za
natjecanje i uplatili utvrđenu kotizaciju sukladno Odluci o sustavu natjecanja HŠRS za tekuću
godinu, te da posjeduju važeću potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu .
Natjecatelj na natjecanju je dužan identificirati se: natjecateljskom iskaznicom, članskom kartom
HŠRS ovjerenom od matične udruge za tekuću kalendarsku godinu, državnom dozvolom i
pozitivom potvrdom o općoj zdravstvenoj sposobnosti izdanu od liječnika.
Članak 4.
Športsko ribolovne udruge mogu prijaviti neograničen broj ekipa. Ekipa se sastoji od 2
natjecatelja (lovi se u paru), uz moguću nazočnost rezervnog natjecatelja koji može predstavljati
ekipu. Jedan natjecatelj ne može sudjelovati kao pojedinac, osim po posebnom odobrenju
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sudačkog kolegija u slučaju elementarne nepogode, teže bolesti ili smrti člana obitelji, ukoliko je
proteklo više od polovine vremena natjecanja.
Ekipe su obvezne osigurati svoje natjecatelje od posljedica nesretnog slučaja, u protivnom
natjecatelji nastupaju na natjecanjima na vlastitu odgovornost.
U prvenstvu HŠL koje se odvija kroz najmanje 4 kola, rezervni natjecatelj može zamijeniti
natjecatelja. Zamjena natjecatelja je konačna za pojedino kolo.
Organizator natjecanja je dužan najmanje 15 dana prije održavanja natjecanja, upoznati ekipe s
programom putem biltena HŠL-e. Program treba sadržavati mjesto i vrijeme održavanja
natjecanja, te mjesto i vrijeme prijave za natjecanja, kao i mjesto proglašavanja rezultata.
Na natjecanjima se vodi sljedeća dokumentacija:
- prijavnica za ekipu (organizator ju čuva 30 dana) (Prilog – ŠARAN 1.)
- startni list za upisivanje ulova ekipe u dva primjerka (nalazi se na startnoj poziciji u vrijeme
natjecanja, a drugi se nalazi kod sudaca za vaganje). Organizator ga čuva 1 godinu. (Prilog –
ŠARAN 2.)
- dnevnik natjecanja služi za unošenje sveukupnog ulova pojedinih ekipa te određuje ekipni
plasman istih (organizator ga čuva 5 godina) (Prilog – ŠARAN 3.)
Svi navedeni dokumenti, ažuriraju se za svako kolo i pohranjuju se u softwerskom obliku (excel
tablica) pod nazivom Dnevnik natjecanja HŠL.
Članak 5.
Natjecanja se održavaju na jezerima i šljunčarama, gdje bi prosječna dubina cijelom dužinom
natjecateljske staze trebala biti podjednaka, a najmanje 1,5 m. Ako ekipe love s jedne obale
širina jezera ili šljunčare mora biti najmanje 50 m, a ako ekipe love jedne nasuprot drugima 250
m. U jezeru se mora nalaziti dostatna količina šarana sa dobrim odnosom primjeraka preko 5 kg.
Članak 6.
Odabrana natjecateljska voda (staza) trebala bi svim natjecateljima nuditi podjednake uvjete za
natjecanje.
Ako je moguće, treba izbjegavati prekidanje staze električnim dalekovodima, mostovima i sl., jer
natjecateljska staza ne smije predstavljati opasnost za natjecatelje i gledatelje.
Natjecateljsku stazu postavlja stručni tim HŠL-e, na čelu sa Vrhovnim sucem ili osobe
imenovane od Povjerenstva discipline (dalje: Odgovorna osoba). Neposredno prije početka
natjecanja pregled postavljene natjecateljske staze obavljaju kapetan šaranaške reprezentacije i
vrhovni sudac natjecanja, uz nazočnost Odgovorne osobe.
Članak 7.
Preporučeni razmak između startnih pozicija je najmanje 20, a najviše 200 metara. Razmak
između startnih pozicija odredit će se u suglasnosti između Odgovorne osobe za natjecanje,
kapetana šaranaške reprezentacije i vrhovnog suca natjecanja.
Natjecateljska staza obuhvaća i 200m od prvog i posljednjeg startnog broja, (ukoliko stazu ne
zatvaraju prva i posljednja startna pozicija), te u tom prostoru ne smije biti aktivnosti koje bi
ometale tijek natjecanja niti predstavljale opasnost za gledatelje ili natjecatelje.
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Startna pozicija mora biti površine 20 x 12 metara (A), na koju se može postaviti šator samo
maskirne, smeđe ili zelene boje. Pozicija mora biti ograđena psihološkom ogradom.
Površina unutar širine ribolovne zone (B), mora biti ograđena psihološkom ogradom. Na tu
površinu mogu stupiti rezervni natjecatelji, kolegij sudaca, Povjerenik discipline i kapetan.
Samo natjecateljima i sucima HŠL-e je dopušten pristup na startnu poziciju, koju su natjecatelji
dobili ždrijebom. Rezervnom natjecatelju - predstavniku ekipe nije dopušten pristup na startnu
poziciju kao ni pružanje bilo kakve pomoći, osim usmenih savjeta.
Organizator svaku startnu poziciju mora obilježiti startnom listom s imenom športsko ribolovnog
društva i natjecateljskog para. Na tabli će se ubilježiti broj ulova i težina svakog ulova nakon
svakih 6 sati natjecanja.
4. SLUŽBENE OSOBE NA NATJECANJIMA
Članak 8.
Službene osobe na natjecanjima, imenuju se iz najbliže okoline mjesta natjecanja uz poštivanje
iskazane sudačke kvalitete, a to su:
1) Predstavnik organizatora je Povjerenik discipline ili druga osoba koju imenuje povjerenstvo
HŠL. Njegove dužnosti su da nadgleda ispravnost odvijanja natjecanja, te da na uočene propuste
upozorava domaćina i pomaže u provođenju natjecanja. Po završetku natjecanja potpisom na
dnevniku natjecanja potvrđuje ispravnost odvijanja natjecanja, te dodjeljuje nagrade. O
održanom natjecanju podnosi izvješće tijelu koje ga je imenovalo i HŠRS-u.
2) Vrhovni sudac je ispitani sudac HŠL kojega imenuje Povjerenstvo HŠL, uz obavijest sudačke
komisije HŠRS. Njegove dužnosti su da upravlja organizacijom natjecanja, određuje zadatke
drugim sucima i kontrolira njihov rad. Za prekršaje odredbi ovog Pravilnika izriče opomene i
dodjeljuje kaznene kartone i pokreće stegovne postupke, te proglašava rezultate natjecanja. Po
završetku natjecanja potpisom na dnevniku natjecanja potvrđuje ispravnost odvijanja natjecanja.
O održanom natjecanju podnosi izvješće tijelu koje ga je imenovalo i HŠRS-u.
3) Suci za vaganje moraju biti ispitani suci HŠL a imenuje ih organizator natjecanja sa ciljem da
obavljaju poslove vaganja ulova i evidencije u službenu dokumentaciju natjecanja.
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4) Startni suci moraju biti ispitani suci HŠL, imenuje ih organizator a obavljaju sve poslove
neophodne za uspješnu provedbu natjecanja. O svim uočenim nepravilnostima obavještavaju
vrhovnog suca.
U sastav sudačkog kolegija ulaze osobe pod 1), 2), 3) i 4).
Svi sudionici natjecanja moraju nositi na vidljivom mjestu službene oznake.
Upravni Odbor HŠRS, prema potrebi, može reducirati broj sudaca na pojedinim natjecanjima.
Informativni sastanak Odgovorne osobe, kapetana šaranske reprezentacije, vrhovnog suca i
predstavnika ovlaštenika ribolovnog prava na čijoj vodi se odvija natjecanje održati će se uoči
prvog dana natjecanja.
5. IZVLAČENJE BROJEVA STARTNIH POZICIJA
Članak 9.
Predstavnik ili član ekipe popunjava prijavnicu za svoju ekipu uz predočenje potrebne
dokumentacije natjecatelja i iste predaje vrhovnom sucu do isteka vremena za prijavu.
Izvlačenje redoslijeda izvlačenja izvodi se po abecednom redu ekipa. Svako parno natjecanje
ekipe izvlače redoslijed izvlačenja startnih pozicija od Ž, a svako neparno od A.
Nakon redoslijeda izvlačenja slijedi izvlačenje startnih pozicija. Izvlačenje brojeva startnih
pozicija mora se održati najmanje 150 minuta prije početka natjecanja, pod nadzorom vrhovnog
suca.
Predstavnik ili član ekipe izvlači redoslijed izvlačenja i startnu pozicije za svoju ekipu. Ukoliko
oni nisu nazočni to će za navedenu ekipu izvršiti Odgovorna osoba natjecanja.
Članak 10.
Na jezeru (natjecateljska staza), startno mjesto broj 1 se uvijek nalazi sa lijeve strane kad se
gleda prema vodi i natjecateljska staza se uvijek označava sa lijeva na desno.
Članak 11.
Nakon odobrenja vrhovnog suca natjecatelji mogu doći pred startno mjesto vlastitim prijevozom.
6. TEHNIČKI PROPISI ZA PROVOĐENJE NATJECANJA
Članak 12.
Nakon dolaska ekipa na natjecateljsku stazu i na startnu poziciju, koja im je dodijeljena
izvlačenjem, mogu ostaviti svoj pribor i mamce, ali na poziciju sami ne smiju stupiti. Prije prvog
signala, natjecateljima je zabranjena bilo kakva priprema opreme.
Prvim signalom - označava se ulazak na startno mjesto i početak pripreme u trajanju od 120 min.
Dopušteno je istraživanje ribolovne pozicije.
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Drugi signal označava početak prihranjivanja i ribolova. Nakon drugog signala zabranjena je bilo
kakva isporuka pribora i mamaca. U vrijeme 2. signala na natjecanju sve prijavljene ekipe
moraju biti na startnim pozicijama, sa pripadajućom opremom. U suprotnom nemaju prava
nastupa na istom.
Treći signal označava završetak natjecanja. Ako natjecatelj za vrijeme posljednjeg signala
zamara ribu, preostaje mu 15 minuta da ulov položi na prostirku za polijeganje ulova (unhooking
mat).
Članak 13.
Za svake 4 startne pozicije određuje se u pravilu jedan startni sudac.
Obveze startnog suca su:
1. Kontrola mreža čuvarica. Mreže moraju biti izrađene od finih niti (bez čvorova i grubih
vlakana) kako bi se izbjeglo oštećivanje ribe. Svaka ekipa mora posjedovati najmanje 4 mreže.
2. Provjera valjanosti prihrane i mamaca.
3. Zabrana pristupa na natjecateljsku poziciju svakoj ne ovlaštenoj osobi za vrijeme pripreme i
ribolova.
4. Nadgledanje regularnosti natjecanja.
Broj startnih sudaca se može povećati ili smanjiti kako bi se osigurala stalna nazočnost tijekom
natjecanja.
Vrhovni sudac koordinira radom startnih sudaca.
Članak 14.
Ekipa čiji natjecatelj na natjecanju namjerno ozlijedi ribu, bit će sankcionirana.
7. MAMCI I DRUGA OPREMA I NJIHOVO KORIŠTENJE
Članak 15.
Dopušteni mamci za prihranu su boile, sjemenke i pelete.
Sjemenke moraju biti prokuhane i ocijeđene. Ne smiju fermentirati.
Zabranjeni su proizvodi metalnog porijekla.
Sve vrste brašna su dopuštene kao i formiranje kugli za primamljivanje promjera do 70 mm.
Za vrijeme natjecanja, dozvoljena je maksimalna količina mamaca za jednu ekipu od 150 kg.
Članak 16.
Natjecanje traje 52 sata. U slučaju prekida zbog više sile (nevremena), natjecanje će biti
proglašeno važećim ako je trajalo najmanje 40 sati.
U slučaju da nevrijeme počne prije ili za vrijeme priprema niti jedan natjecatelj ne smije zauzeti
svoje startno mjesto i pripremati svoju opremu. Signalom ili usmeno označiti će se odgađanje
pristupa na startno mjesto ili prekid priprema. Ako to dopuštaju vremenske prilike ili satnica,
natjecanje se može nakon toga normalno održati ili skratiti.
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Kada nevrijeme počne za vrijeme natjecanja Vrhovni sudac signalom ili usmeno oglašava
trenutačni prekid natjecanja, kako bi natjecatelji mogli potražiti zaklon. Prekid može trajati do 12
sati. Ako to dopuštaju vremenski uvjeti, natjecanje se nastavlja nakon odluke Vrhovnog suca
kojom se natjecateljima dopušta povratak na startna mjesta i nastavak ribolova.
Članak 17.
Dopuštena je samo jedna udica po ribolovnom prutu te je obvezno mamac prezentirati na dlaci, a
dopušteni mamci na lovnom prutu su boile, sjemenke, pelete, kao i gumene i plastične imitacije
ovih mamaca.
Minimalna dopuštena težina olova iznosi 50 g. Dopušteno je koristiti “back lead”.
Dopušteni su akustički ili elektronički indikatori ugriza, uz koje se postavljaju tzv.
“SWINGERS”, “HANGERS” i “MONKEY CLIMBERS”.
Dopuštena je naglavna svjetiljka, te rasvjeta pod šatorom. Zabranjeno je osvjetljivanje vode
svjetiljkama ili reflektorima osim u zoni prihvaćanja ribe.
Pozicija ribolova mora biti unutar širine startnog mjesta i okomito u odnosu na njega, a može se
označiti sa dva markera (mogu biti i svjetleći), i koji se moraju nakon svršetka ribolova ukloniti.
Zabranjeno je korištenje opreme i tehnika “SWINFEEDER”, “SWINGTIP”, “QUIVERTIP” te
upotreba bilo koje vrste plovka.
Zabranjeni su uređaji koji rade na principu radio valova koji služe za primamljivanje ribe,
podvodne kamere kao i sonari.
Zabranjen je tzv. izbačaj poput klatna, odnosno svaki izbačaj mora biti preko glave.
Konstrukcija sistema (predveza) mora ribi omogućiti da se što lakše oslobodi olova, ako pukne
nit ribolovnog sistema.
Dozvoljen je ulazak u vodu do koljena za vrijeme zamaranja i prihvaćanja ribe podmetačem, te
odlaganja ulova u većim dijelom potopljenu mrežu čuvaricu položenu na sigurnu dubinu. Za
vrijeme istih, nije dopušten izlazak izvan startne pozicije.
Riba slučajno zakvačena na drugom mjestu, a ne ustima, broji se kao važeći ulov.
Zabranjeno je naglo potezanje ribe, tzv. haklanje.
Za prihvaćanje ribe propisani su podmetači – meredovi .
Ulovljena riba polaže se na navlaženu prostirku za polijeganje ulova. Sa prostirke, riba se ulaže u
navlaženu mrežu čuvaricu koja se polaže na sigurnu dubinu do dolaska suca za vaganje.
Veličina i kvaliteta podmetača-meredova, prostirki i mreža čuvarica moraju osigurati sigurnost
ribe.
Izvagane ribe pažljivo se vraćaju u vodu od strane natjecatelja.
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Nakon natjecanja ekipe moraju ostaviti startno mjesto u čistom stanju. Ostatak hrane i mamaca
ne smije se bacati u vodu.
Članak 18.
Svaki natjecatelj smije koristiti neograničen broj ribolovnih prutova, no jedan par (ekipa)
istovremeno smije loviti sa maksimalno 4 pruta, te mogu koristiti 2 marker pruta.
Ostali prutovi moraju biti odloženi vertikalno u odnosu na stalak za prutove kojima se lovi.
Dužina prutova, iznosi maksimalno 400 cm.
Nije dopuštena upotreba multiplikatora.
Članak 19.
Prostor startne pozicije natjecatelji mogu koristiti kako žele s tim da se moraju kretati obzirno i
nečujno.
Članak 20.
Prihranjivanje rukom, praćkom, lopaticom, cjevčicom za izbacivanje boilia, raketom, spombom i
katapultom bez federa je dopušteno.
Dopušteno je prihranjivati pomoću PVA materijala .
Zabranjeno je korištenje tzv. hranilice na sistemu, te postavljanje prihrane na olovo.
Tijekom natjecanja zabrana prihranjivanja za sva sredstva osim cjevčice za izbacivanje boila
započinje u 18 30 h i završava u 9 00 h.
Dozvoljeno je korištenje PVA materijala za prezentaciju mamca na lovnom prutu za cijelo
vrijeme natjecanja.
Članak 21.
Sucima je dopušteno ući na startnu poziciju radi utvrđivanja prekršaja.
8. VAGANJE
Članak 22.
Vaganje se treba obavljati u najpovoljnijim vremenskim razmacima tijekom dana ili noći a
obavlja ga sudac za vaganje uz prisutnost još jednog suca.
Suci zaduženi za vaganje su odgovorni za upis težine i vrste ulova u startnu listu .
Organizator mora osigurati vagu (1 + 1 u pričuvi) i mrežice za vaganje u koje se riba obavezno
stavlja prilikom vaganja. Nakon vlaženja mrežice, vagu treba podesiti prema težini mrežice.
Do dolaska suca određenog za vaganje ulova, natjecatelj svoju mrežu čuvaricu drži u vodi, a
zatim ju podiže iz vode, te se ulovljena riba važe. Nakon vaganja natjecatelj ribu pažljivo vraća u
vodu.

8

Dopuštena je nazočnost po jednog natjecatelja, ili predstavnika ekipe sa susjednih startnih
pozicija uz poštivanje nepovredivosti startne pozicije.
Natjecatelj provjerava upisanu težinu ulova i potpisuje startni list. Nakon potpisivanja startnog
lista, ne uvažavaju se nikakvi prigovori u pogledu ulova. Istu listu potpisuje sudac za vaganje i
još jedan sudac HŠL-e.
Samo šaran i amur važe kao ulov. Svaki ulovljeni šaran ili amur težine ispod 1,5 kg, neće se
upisati kao ulov.
Pri tom svaki sudionik obavezan je pridržavati se važećih zakonskih propisa o lovostaju za
pojedine vrste ribe i dodatnih ograničenja iz raspisa natjecanja.
9. ŽIRI NATJECANJA
Članak 23.
Žiri natjecanja djeluje u sastavu od 5 članova: Odgovorna osoba natjecanja (predsjedava žiriju) Povjerenik discipline ili druga osoba koju imenuje povjerenstvo HŠL, vrhovni sudac, sudac za
vaganje, startni sudac natjecatelja koji ulaže prigovor, te prvo prijavljeni natjecatelj prema
izvučenom redoslijedu izvlačenja, koji nije u sporu. Žiri rješava eventualne prigovore i
primjenjuje sankcije predviđene ovim Pravilnikom.
Prigovori se podnose usmeno žiriju u roku 15 minuta nakon proglašenja rezultata, a u narednih
15 minuta mora se i pismeno potvrditi.
Uz svaki pismeni prigovor upućen žiriju, mora se priložiti kaucija od 200,00 Kn. U slučaju da
žiri ne uvaži prigovor, kaucija se prosljeđuje u blagajnu HŠRS-a.
Prigovori koje ne zahtijevaju zasjedanje žirija, zaprima vrhovni sudac bez uplate kaucije i
prosljeđujeih Povjerenstvu HŠL.
10. DOPING
Članak 24.
Upotreba akohola i doping sredstava navedenih na listi HADA-e nije dopuštena.
11. KAZNENE MJERE
Članak 25.
Vrhovni sudac izriče kaznene mjere opomene i diskvalifikacije.
Žiri mora biti obaviješten o svim povredama pravila i opomenama te potvrđuje kaznu
diskvalifikacije.
Kažnjena ekipa mora se odmah izvijestiti o izrečenoj kazni.
Odluke žirija donose se većinom glasova. Kod jednakog broja glasova, Odgovorna osoba HŠL
ima odlučujući glas. Odluka žirija je konačna!
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Članak 26.
1.Opomenom (žuti karton) kažnjavaju se sudionici natjecanja u slučaju povrede odredbi: članak
12. stavak 1, članak 17. stavak 2, 4, 5, 8, 10, 14 i 15, 17, članak 18. stavak 2, članak 19.
Izrečenom kaznom – žuti karton, na tom natjecanju ekipi se oduzima 10% težine ribe ulovljene
na tom natjecanju.
Opomene se unose u dosje natjecatelja koje ažuriraju tajnik HŠRS i administrator HŠL.
Dvostrukim kažnjavanjem opomenom na jednom natjecanju (dva žuta) automatski slijedi crveni
karton, a ekipa se mora udaljiti sa natjecanja i ne evidentiraju joj se bodovi ostvareni na tom
natjecanju.
2. Diskvalifikacijom (crveni karton) kažnjavaju se sudionici natjecanja u slučaju povrede
odredbi: članak 12. stavak 3, članak 14., članak 15., članak 17. stavci 1, 6, 7, 9, 12 i 16, članak
18. stavak 1, 3 i 4, članak 20. stavak 3 i 4, članak 24. i članak 30 stavak 2. te ponovljene kazne
opomenom na istom natjecanju.
U slučaju diskvalifikacije ekipa se mora udaljiti sa natjecanja, ekipa ostaje bez plasmana, a
članovi ekipe gube pravo daljnjeg nastupa na natjecanjima u kalendarskoj godini.
3. Natjecatelju kojemu se unutar jedne (1) godine dodijeli drugi žuti karton za isti prekršaj,
oduzima se pravo nastupa u tekućoj godini.
U slučaju kažnjavanja natjecatelja crvenim kartonom, ekipu ne može popuniti rezervni
natjecatelj.
Ovisno o težini počinjenog djela sudionik natjecanja može se sankcionirati žutim ili crvenim
kartonom i to za nesportsko ponašanje, vrijeđanje, fizički napad i druge grube povrede i
ometanja tijeka natjecanja.
Stegovna prijava može se podnijeti protiv svakog člana HŠRS za sve oblike ponašanja kojima se
ometa odvijanje natjecanja, dan prije početka i dan nakon završetka natjecanja. Stegovnu prijavu
podnosi vrhovni sudac neposredno ili na prijedlog predstavnika organizatora, suca za vaganje ili
startnog suca.
Ukoliko je riječ o periodu putovanja, povratka i natjecanja na Svjetskom prvenstvu stegovnu
prijavu podnosi službeni delegat.
12. PLASMAN
Članak 27.
Kod ekipnog plasmana po natjecanju, bod lista se formira prema ukupnom ulovu šarana i amura
tako da ekipa koja ostvari najveću težinu ulova osvaja prvo mjesto i pripada joj 1 bod, drugoj
ekipi pripada 2 boda, trećoj ekipi 3 boda, četvrtoj ekipi 4 boda i tako do posljednje ekipe koja
osvaja broj bodova jednak broju n = broj prijavljenih ekipa na natjecanju.
Ekipa koja izostane sa pojedinog kola natjecanja boduje se bodovima n + 1 (n = broj prijavljenih
ekipa na natjecanju).
U slučaju da samo jedna ekipa ostvari ulov ona osvaja 1 bod , a sve ostale ekipe dijele broj
bodova za plasman od druge do n pozicije po modelu: ( 2+n)/ 2 = bodova.
Ovaj model se koristi u slučaju bilo koje varijante gdje ulov ne ostvare sve ekipe.
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Primjer 1: prijavljeno 12 ekipa; ulov ostvarile 2 ekipe:
1. mjesto 1 bod
2. mjesto 2 boda
Sve ostale ekipe: (3+12) / 2 = 7,5 bodova
Primjer 2: prijavljeno 12 ekipa, ulov ostvarile 5 ekipa:
1. mjesto 1 bod
2. mjesto 2 boda
3. mjesto 3 boda
4. mjesto 4 boda
5. mjesto 5 boda
Sve ostale ekipe: (6+12) / 2 = 9 bodova
U slučaju iste težine ulova, odlučuje najveća pojedinačna težina ulova, koju su ekipe ostvarile na
tom natjecanju.
U sustavu natjecanja koji se odvija kroz više kola konačni ekipni plasman utvrđuje se zbrojem
bodova osvojenih na svim pojedinim natjecanjima. U slučaju istog zbroja bodova, odlučuje veća
ukupna težina ulova tih ekipa u tom ciklusu natjecanja, a ako su i u tome jednaki odlučujući je
ulov najteže ribe.
U slučaju da diskvalifikacija natjecatelja odnosno ekipe uslijedi nakon označenog završetka
natjecanja sve ekipe osim diskvalificirane zadržavaju svoj plasman: (npr. Diskvalificiran je
natjecatelj koji je sa svojom ekipom osvojio peto mjesto i 5 bodova, sljedeća ekipa zadržava
svoje šesto mjesto i osvaja 6 bodova i tako redom do n ekipe koja osvaja n bodova. )
13. IZBOR NATJECATELJA U REPREZENTACIJU
Članak 28.
Tri prvoplasirana para na prvenstvu Hrvatske i četvrtoplasirani par, kao rezervna ekipa, čine
reprezentaciju HŠRS, koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u tekućoj kalendarskoj godini.
Dakle, reprezentaciju HŠRS na Svjetskom prvenstvu tekuće kalendarske godine sačinjavaju: 8
natjecatelja, 2 kapetana, delegat HŠRS, te maksimalno 3 do 6 članova logistike koje po potrebi
određuje Povjerenstvo HŠL-e.
Ukoliko rezervni natjecatelj ekipa iz stavka 1. ovoga Pravilnika zamijeni jednog natjecatelja više
od 104h ,tijekom natjecanja u kalendarskoj godini, stječe status člana reprezentacije umjesto
natjecatelja kojeg je zamijenio.
Natjecatelji su obvezni obaviti 2 službena treninga reprezentacije u terminima koje odrede prvi i
drugi kapetan reprezentacije. Ostale obveze reprezentativaca određene su Pravilnikom o
reprezentacijama HŠRS.
Ukoliko plasirane ekipe (jedan natjecatelj ili oba) nisu u mogućnosti ispuniti obveze iz ovoga
članka kapetan će pozvati slijedeću ekipu po plasmanu iz posljednjeg Prvenstva HŠRS.
Članak 29
Obaveze PRVOG KAPETANA reprezentacije: obavezan je prisustvovati svim natjecanjima
HŠL, te treninzima reprezentacije. Određuje izbor mamca, prihrane i taktike ribolova u suradnji
sa ostalim članovima reprezentacije kad je riječ o svjetskom prvenstvu. Njegova odluka je
konačna.
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Obaveze DRUGOG KAPETANA reprezentacije: obavezan je prisustvovati treninzima
reprezentacije. Određuje izbor mamca, prihrane i taktike ribolova u suradnji s PRVIM
KAPETANOM te članovima reprezentacije kad je riječ o svjetskom prvenstvu. Sudjeluje na
svim sastancima kapetana na SP. Poznavanje barem jednog službenog jezika F.I.P.S.e.d.
Obaveze službenog delegata odnosno voditelja reprezentacije: Poznavanje barem jednog
službenog jezika F.I.P.S.e.d. Priprema administrativne predradnje za odlazak reprezentacije na
svjetsko prvenstvo u suradnji sa uredom HŠRS. Koordinacija s organizatorom svjetskog
prvenstva tijekom natjecanja.
Obaveze natjecatelja : obavezni su obaviti 2 službena treninga reprezentacije, a termine određuju
Povjerenik i kapetani . Ukoliko parovi ( jedan natjecatelj ili obojica ) nisu u mogućnosti ispuniti
odredbe članka 28. , kapetani će pozvati slijedeću ekipu po plasmanu iz posljednjeg Prvenstva
HŠRS.
14. DONACIJE, SPONZORSTVA I REKLAME
Članak 30.
Povjerenstvo HŠL sa zainteresiranim strankama dogovara uvjete o sponzorstvu, donacijama,
reklamama i drugim poslovnim aktivnostima.
Ugovor o sponzorstvu, donacijama, reklamama i drugim poslovnim aktivnostima potpisuje
predsjednik HŠRS, a članovi reprezentacije dužni su se pridržavati obveza koje iz njega
proizlaze.
Naplaćena sredstva prihod su HŠRS, a utrošiti će se namjenski za HŠL ili za nastup šaranaške
reprezentacije na SP.
15. DODJELA PRIZNANJA
Članak 31.
U natjecanju za Prvenstvo Hrvatske tri prvoplasirane ekipe po konačnom plasmanu nagrađuju se
od HŠRS-a peharima, a članovi tih ekipa (3 člana) odgovarajućim medaljama HŠRS.
Peharom se nagrađuje ekipa koja ostvari najveći pojedinačni ulov.
16. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Ovaj Pravilnik, kao i dokumenti iz članka 1. istoga objaviti će se na internetskoj stranici HŠRS
(www.ribolovni-savez.hr).
Izvršenjem prijave za natjecanje i uplatom kotizacije smatrati će se da je dotični natjecatelj
upoznat i da prihvaća sva određenjima iz ovoga Pravilnika, Odluke o sustavu natjecanja HŠRS
za tekuću kalendarsku godinu, kao i svih drugih odredbi koje reguliraju natjecanja i nastupe na
natjecanjima u disciplini LOV ŠARANA.
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Članak 33.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor HŠRS.
Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o o natjecanjima HŠRS za disciplinu LOV
ŠARANA od 25.03.2012. god.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku njegovog donošenja.

PREDSJEDNIK HŠRS
Vladimir Sever v.r.
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