HRVATSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI
RIBOLOV NA MORU

KOMISIJA ZA PODVODNI RIBOLOV

XXIII. MEĐUŽUPANIJSKO PRVENSTVO SJEVERNOG JADRANA
U PODVODNOM RIBOLOVU
Ližnjan, 05. - 06. lipanj 2015.
Temeljem Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u
sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja sportskih ribolovaca na na
međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru i Pravilnika o provedbi natjecanja
u podvodnom ribolovu Hrvatski savez za športski ribolov na moru (u daljnjem tekstu
HSŠRM) i Komisija za podvodni ribolov donose:

PROPOZICIJE

1. HSŠRM organizira XXIII. Međužupanijsko prvenstvo sjevernog Jadrana u podvodnom
ribolovu za 2015. godinu.
2. DOMAĆIN natjecanja je PSRRU“MARLERA” LIŽNJAN
(Savez za športski ribolov na moru županije Istarske).
3. RUKOVODSTVO NATJECANJA:
Opunomoćenik :
Glavni sudac:
Voditelj natjecanja:
NENAD ŠKIFIĆ
Službeni liječnik:
dr. HELENA BLAŽIĆ
Ostalo osoblje: Autonomni ronioci, mjerači i dr. osigurava domaćin
Osoba za kontakt: NENAD ŠKIFIĆ, 098/234 760 i EROS SORIĆ 091/205 12 75

4. DATUM NATJECANJA:Subota, 06.lipnja 2015., a u slučaju nepovoljnihvremenskih
uvjeta – nedjelja,07. lipnja 2015.
5. TRAJANJE NATJECANJA: lovi se 5 (pet) uzastopnih sati.
6. PODRUČJE NATJECANJA:
Zona lova: od rta Marlera do zaljeva Raša
Rezervna zona: Medulinski zaljev
Koordinate zona i karte su u privitku.

7. a) PRAVO NASTUPA na ovom natjecanju imaju članovi ribolovnih udruga iz Istarske,
Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske, i Zagrebačka županije. Domaćin zadržava pravo da
u dogovoru s organizatorom,u slučaju prevelikog broja natjecatelja,ograniči broj
natjecatelja na najviše 7 (sedam) iz jedne udruge. O takvoj mogućnosti udruge će biti
obaviještene do 01.lipnja 2015. Organizator i domaćin će poduzeti sve što je u njihovoj
moći da se ne ograničava broj natjecatelja.
Na međužupanijskom prvenstvu mogu nastupiti natjecatelji pod uvjetom da su učestvovali
na klupskon prvenstvu u podvodnom ribolovu za 2015. godinu i da su registrirani za
tekuću godinu. Prije održavanja međužupanijskog prvenstva ne postoji nikakva lista
natjecatelja s pravom nastupa. Lista se može formirati tek poslije verifikacije
b) KATEGORNICI iz navedenih županija,koji su se na Državnom prvenstvu Šibenik
2014. godine plasirali do 15-tog mjesta NISU OBVEZNI NASTUPITI NA OVOM
NATJECANJU.
Oni imaju pravo direktnog nastupa na Državnom prvenstvu u Malom Lošinju 2015.g.
Iz županija sjevernog Jadrana i Zagrebačke županije to su slijedeći kategornici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DANIJEL GOSPIĆ
SLAVEN ČUBRIĆ
RADOSLAV JAKUPOVIĆ
MARKO KARLIĆ
DEJAN MICKOVIĆ
ZORAN KRAMENIĆ

„ŠKARPINA“ NEREŽINE
„ZAGREB“ ZAGREB
„UDICA“ MALI LOŠINJ
„MARLERA“ LIŽNJAN
„DELFIN“ PULA
„PARANGAL“ CRES

8. PRIJAVE za natjecanje upućuju HRVATSKOM SAVEZU ZA ŠPORTSKI RIBOLOV
NA MORU na adresu:
Matije Gupca 2a, 51 000 Rijeka, fax:051 333 776, e-mail: cfosa@ri.htnet.hr
U prijavi obvezno navesti imena natjecatelja i udrugu. Prijavu treba dostaviti najkasnije
do 01.lipnja 2015.god. Zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir.
U prijavi je potrebno navesti da li je natjecatelj spreman nastupiti na pojedinačnom
državnom prvenstvu u Malom Lošinju 2015. ukoliko izbori to pravo.
9. PREGLED TERENA: Prijavljenim natjecateljima dozvoljen je službeni pregled terena
(roneći na dah ili plivajući) od šestog dana do dana prije početka natjecanja tj. od nedjelje
31. svibnja do petka 05. lipnja 2015. Za vrijeme pregleda terena, ribolovac ne smije
koristiti podvodnu pušku niti je držati u brodici. Prijavljenim natjecateljima zabranjen je
podvodni ribolov na području natjecanja šest dana prije početka natjecanja, tj. od
31.svibnja do 05. lipnja 2015.
10. ALAT I OPREMA: Prema Pravilniku o načelima i osnovnim elementima sustava
sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja sportskih
ribolovaca na na međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru i Pravilniku
o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu obavezno je korištenje ronilačke plutače
(kapaciteta minimalno 10 litara) tijekom cijeloga natjecanja. Plutača mora biti vezana
natjecatelju za pojas s olovnicama. U protivnom natjecatelj se diskvalificira.
Za oznaku pozicije dozvoljena je upotreba drugog plovka.

11. PLOVILA za natjecanje sa barkarijolima osiguravaju natjecatelji. U jednom plovilu
mogu se nalaziti najviše dva natjecatelja. Barkarijol (pratioc) mora biti punoljetna
osoba,a poželjno je da je vješt ronioc. Barkariol mora imati važeću iskaznicu voditelja
brodice. Plovila moraju biti opremljena opremom po Zakonskim propisima o sigurnosti
plovidbe na moru, a za što je odgovoran vlasnik plovila, odnosno barkarijol. Postoji
mogućnost da se natjecatelji u dogovoru s domaćinom povežu sa osobama koje su
voljne iznajmiti plovilo (sa ili bez barkarijola) uz odgovarajuću naknadu. Međutim
to je osobni dogovor svakog natjecatelja i nije obveza domaćina. Nije dozvoljeno da
isto plovilo koriste kategornik i netko od ostalih natjecatelja.
12. MATIČNI BROD, brzu brodicu za osiguranje te drugu brzu brodicu (za suca i
opunomoćenika) za kontrolu i obilazak terena osigurava domaćin.
13. VERIFIKACIJA natjecatelja i pratioca obaviti će se u prostorijama vijećnice općine
Ližnjan, 05. lipnja 2015. (petak) od 18,30-20,00 sati.
Na verifikaciji natjecatelji su obavezni predočiti:
•

člansku iskaznicu ribolovne udruge za 2015.g.

•

„potvrdu o kupnji dozvole“ sa serijskim brojem dozvole za športski ribolov za
2015.g. i brojem članske iskaznice HSŠRM-a za 2015.g.

•

pismenu suglasnost roditelja ili staratelja za nastup, ukoliko se radi o natjecateljima
između 16 i 18 godina starosti

•

važeću potvrdu liječnika specijaliste športske medicine ili medicine rada i športa
za tekuću godinu (ovjerenu odgovarajućim pečatom i ne stariju od 6 mjeseci).
Fotokopije ne vrijede.).

•

Vjerodostojno izvješće o održanom klupskom natjecanju za 2015. na propisanom
obrascu sa statistikom ulova (obrasci broj 01/2014 i 02/2014).

Posebno se naglašava potreba posjedovanja izvješća s klupskog natjecanja i liječničke
potvrde.
BEZ NAVEDENIH DOKUMENATA NEĆE SE DOZVOLITI NASTUP.
Tijekom verifikacije, na sastanku vodstva natjecanja i natjecatelja,dati će se dodatne upute u
svezi novih pravilnika, te se mole svi natjecatelji i pratioci (barkarijoli) da budu nazočni na
sastanku.
14. KOTIZACIJA: svaki natjecatelj plaća kotizaciju u iznosu od 200 kn, a pratioc 70 kn.
Kotizacija se uplaćuje na verifikaciji službnenoj osobi domaćina.

15. BODOVANJE se vrši prema prema Pravilniku o načelima i osnovnim elementima
sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru , te uvjetima sudjelovanja

sportskih ribolovaca na međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru i
Pravilniku o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu.
• Minimalna težina za obračun 1. Grupe riba je 400 grama, a maksimalna za obračun
12.500 grama. Minimum za kirnju je 3.000 grama. Premija za 1. grupu riba je 400
bodova.Dozvoljeno je uloviti najviše 10 komada svake vrste ribe iz 1.grupe
posvakom ribolovcu. Izuzetak je kirnja. Dozvoljeno je uloviti najviše 2 kirnje po
svakom
ribolovcu.
• Druga grupa riba odnosno hrskavične ribe, te ugor, murina, jegulja i grdobina,
obračunavaju se ako su najmanje težine 2.500 grama sa 1.500 bodova. Dozvoljeno je
uloviti ukupno najviše 5 komada ribe 2. grupe po svakom ribolovcu. Sve vrste cipala
podrazumijevaju jednu vrstu, i sve vrste kirnji podrazumijevaju jednu vrstu.
Morski psi i žutuge se ne boduju (zaštićeni su).
Osim navedenog bodovati će se i svaka riblja vrsta sa 800 bodova.
Prilikom vaganja ulova primjenjivati će se Mediteranska uredba o zaštiti riba, odnosno
ulov je važeći ukoliko zadovoljava težinu navedenu u Propozicijama i duljinu za ribe
navedene u Mediteranskoj uredbi. Kavala je u lovostaju, a drozd je trajno zaštićen.
Donošenje na vaganje ribe ispod propisane dužine, ribe u lovostaju ili trajnom lovostaju
podrazuijeva diskvalifikaciju.
Plasman pojedinca određuje se težinskim bodovima. Plasman ekipa određuje se
plasmanskim bodovima isključivo dvaju najbolje plasiranih pojedanaca iz svake udruge
(ekipe).Za vrijeme predaje ulova na matčni brod, a po potrebi i za vrijeme vaganja,
svježina ribe će biti kontrolirana torimetrom.
16.PRIZNANJA se dodjeljuje prvo,drugo i treće plasiranom pojedincu, te prvo,drugo i treće
plasiranoj ekipi.
Devet prvoplasiranih sa ovog natjecanja, koji nemaju status kategornika, stječu
pravo nastupa na pojedinačnom državnom prvenstvu u podvodnom ribolovu u
Malom Lošinju 2015. U slučaju nedovoljnog broja natjecatelja s valjanim ulovom,
HSŠRM će odrediti primjeren način popune broja natjecatelja za pojedinačno
državno prvenstvo i sa natjecateljima bez valjanog ulova.
17. ODGOVORNOST - Domaćin i organizator, te svi pojedinci uključeni u organizaciju
natjecanja unaprijed otklanjaju svaku odgovornost za naknadu šteta koje mogu proizaći iz
dolaska, odlaska i nastupa na ovom natjecanju. Natjecatelji nastupaju na osobnu
odgovornost (preporuča se osiguranje natjecatelja i pratioca).
18. SMJEŠTAJ NATJECATELJA:
Za smještaj natjecatelji se mogu obratiti:
• Hotel “VELA NERA“ ŠIŠAN, www.velanara.hr
Kontakt:Dušan Černjul 098/208-6211
•

Privatni smještaj Vera Maretić 098/407-245

19.OSTALE NAPOMENE:

VAŽNO !!!!
Kašnjenje kod predaje ribe na matični brod se penalizira i to:
U zakazano vrijeme završetka natjecanja svi natjecatelji (plovila) moraju se okupiti oko
matičnog broda i javiti se sucu ili delegatu. To traje 15 minuta.
Natjecatelj koji kasni do 5 min. iza toga penalizira se sa 1000 bodova, a daljnje
kašnjenje do 5 min. penalizira se sa dodatnih 1000 bodova. Ukoliko natjecatelj kasni
ukupno preko 30 min. od zakazanog vremena završetka natjecanja isti se diskvalificira.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

domaćin i organizator moraju prijaviti natjecanje, odnosno osigurati odgovarajuća
odobrenja ( Nadležno ministarstvo,Lučka kapetanija,Pomorska policija).
domaćin je obavezan osigurati digitalnu vagu (očitanje 1 g), tablu za ispisivanje
rezultata, uočljive plutače za oznaku ribolovne zone i sve potrebne elemente iz
Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u
sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja sportskih ribolovaca na na
međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru i Pravilnika o provedbi
natjecanja u podvodnom ribolovu
domaćin mora osigurati preciznu i kvalitetnu mjeru za mjerenje duljine riba
navaganju
svako kršenje ovih Propozicija i spomenutih Pravilnika povlači za sobom
diskvalifikaciju.
privez brodica u lučici
svaki natjecatelj ima pravo podnijeti pismenu žalbu vodstvu natjecanja, odnosno
glavnom sucu pri predaji ulova (u svezi tijeka natjecanja) ili usmenu žalbu za vrijeme
vaganja (u svezi tijeka vaganja).
ulov ostaje domaćinu uz obavezno praćenje statistike ulova
za vrijeme natjecanja domaćin se mora brinuti i nastojati u okviru svojih mogućnosti
da u ribolovnoj zoni ne bude drugih podvodnih ribolovaca, ronilaca ili brodica koje
nisu uključene u natjecanje.
svi učesnici obvezni su se pridržavati protokola o međužupanijskom prvenstvu, što je
uključeno i prisustvo na svečanom otvaranju i zatvaranju natjecanja.
dodatne informacije biti će prezentirane na verifikaciji.
domaćin,sudac i opunomoćenik obvezni su voditi “Statistiku”, i to isključivo na
službenom obrascu HSŠRM-a.Vođenje spomenutog obrasca traži Uprava ribarstva –
Ministarstva poljoprivrede,Uprave ribarstva. Obrazce za natjecanje će osigurati
sudac, odnosno HSŠRM.
za sve što nije navedeno u ovim Propozicijama koristit će se Pravilnik o načelima i
osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru te
uvjetima sudjelovanja sportskih ribolovaca na međunarodnim natjecanjima u
sportskom ribolovu na moru i Pravilnik o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu
HSŠRM-a.

PROGRAM NATJECANJA

Petak, 05.06.2015.
18,30-20,00 sati

verifikacija natjecatelja i barkarijola, sastanak vodstva
natjecanja, pojašnjenje Propozicija, informacija u svezi
natjecanja u vijećnici općine Ližnjan

20,00 sati

Svečano otvaranje natjecanja

Subota, 06.06.2015.
07,30 sati

Okupljanje natjecatelja lučici Kuje,podjela marendi i leda

08,00sati

Polazak u zonu lova

08,30 sati

Okupljanje oko matičnog broda ispred uvale Kale, prozivka,
podjela prstenova, početak natjecanja

13,30

Završetak natjecanja

13,30- 14,00

Predaja ulova na matični brod (do predaje, ulov čuvati u ledu)

15,00

Povratak u luku

16,00

Vaganje ulova u restoranu „Stari ribar"

17,00

Proglašenje rezultata, dodjela priznanja, zatvaranje natjecanja i
domjenak

Iza 17,00 sati izvršit će se određivanje kandidata za nastup na pojedinačnom državnom
prvenstvu.

Predsjednik HSŠRM-a:

Đuro Marinović dr.med.

Prilog:
- karta zone lova s koordinatama
- karta rezervne zone s koordinatama

KLUBOVI PODVODNOG RIBOLOVA

VAŽNA OBAVIJEST
Budući da će se u 2015. godini na natjecanjima u podvodnom ribolovu
primjenjivati Pravilnik o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih
natjecanja u sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja sportskih
ribolovaca na na međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru i
Pravilnik o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu svim klubovima i
natjecateljima uputili bi sljedeće sugestije:
PROČITATI I PROUČITI „NOVE“ PRAVILNIKE
Bilo bi poželjno da svi natjecatelji pročitaju i prouče „nove“ pravilnike, te traže
pojašnjenje za određene članke jer bi u protivnom na natjecanjima mogli doći u
vrlo problematične situacije.
PROPOZICIJE NATJECANJA
Bilo bi poželjno da svi natjecatelji pažljivo pročitaju propozicije.
Natjecatelji su dužni na natjecanjima u podvodnom ribolovu donijeti i predati
glavnom sucu sve dokumente koji su navedeni u propozicijama i traže se na
verifikaciji.
KLUPSKA NATJECANJA
Izvješća sa klupskih natjecanja pisati isključivo na propisanim obracima, i to
obrazac br. 01/2014 (pojedinačni rezultati) i obrazac br. 02/2014 (statistika
pojedinačnog ulova svakog natjecatelja). Obrasci su u privitku. Izvješća sa
klupskog natjecanja predaju se isključivo glavnom sucu na međužupanijskim
natjecanjima ili se šalju u Savez ukoliko klub ne učestvuje na međužupanijskom
natjecanju. Bez vjerodostojnog klupskog izvješća natjecatelj se ne može
verificirati i nastupiti na natjecanju.

LIJEČNIČKA POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
Natjecatelj u podvodnom ribolovu moraju posjedovati originalnu liječničku
potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti ne stariju o 6 mjeseci i to ovjerenu pečatom
isključivo od liječnika specijaliste športske medicine ili medicinerada i
športa(članak 71. Zakona o športu i odluka 8. Sjednice IO HSŠRM od
22.11.2013.g.). Potvrda se predaje glavnom sucu na natjecanjima.
FOTOKOPIJE NE VRIJEDE!!!
REGISTRACIJA NATJECATELJA
Svi podvodni ribolovci koji žele nastupati na natjecanjima moraju biti
registrirani, a to podrazumijeva posjedovati broj članske iskaznice HSŠRM-a,
broj dozvole za športski ribolov, člansku iskaznicu udruge i dokaze o nastupu na
klupskom prvenstvu. Registracija natjecatelja obavlja se slanjem odgovarajućih
dokumenatau HSŠRM.
NEKE OD ODREDBI U „NOVIM“ PRAVILNICIMA
• Prsten za držanje ulova neće se više dijeliti na verifikaciji već ujutro na
mjestu okupljanja, i to sa matičnog broda. Tu bi ujedno bila i kontrola
prisutnosti natjecatelja.
• Po završetku natjecanja riba se treba predati (ili javiti se vodstvu) u roku od
15 minuta kod matičnog broda. Svako kašnjenje do 5 minuta se penalizira sa
1000 bodova, dodatno kašnjenje do 5 minuta sa još 1000 bodova, a ukupno
kašnjenje dulje od 30 minuta od završetka natjecanja predstavlja
diskvalifikaciju.
• Donošenje na stol za vaganje ribe koja nema propisima određenu duljinu,
koja je u lovostaju ili trajno zaštićena predstavlja diskvalifikaciju.
• Napuštanje lovnog područja (prije završetka natjecanja) bez da se obavijesti
neka od osoba iz vodstva natjecanja znači diskvalifikaciju. Ako natjecatelj
nema valjanog ulova obavezan je doći do matičnog broda i predati prazan
prsten. U iznimnim slučajevima (npr. loše vrijeme ili kvar motora) natjecatelj
taj problem može riješiti i pomoću mobitela.
Hrvatski savez za
športski ribolov na moru

