
САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ   
ПРАВИЛНИЦИ -2018. 

 

В А Ж Н И  Д А Т У М И ,  П О Ј М О В И  с т р а н а  2  
С П О Р Т С К А  П Р А В И Л А  С А В Е З А  с т р а н а  4  
П Р А В И Л Н И К  Ф О Р У М А  С С Р С  с т р а н а  7  

П р и м е р  п р и ј а в е  н а  к о н к у р с  з а  д о м а ћ и н а  т а к м и ч е њ а  с т р а н а  2 3  
П р и м е р  и з в е ш т а ј а  д о м а ћ и н а  т а к м и ч е њ а  с т р а н а  2 4  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  П Л О В А К   с т р а н а  2 6  
П р и м е р  с т а р т н е  л и с т е ,  с е к т р о с к е  л и с т е ,  д н е в н и ц и  -  п л о в а к  с т р а н а  5 9  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  Ф И Д Е Р  с т р а н а  6 6  
П р и м е р  с т а р т н е  л и с т е ,   д н е в н и ц и  -  ф и д е р  с т р а н а  9 4  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  Ш А Р А Н  с т р а н а  9 7  
П р и м е р  с т а р т н а  и  е в е д е н ц и о н а  л и с т а ,   д н е в н и к  -  ш а р а н  с т р а н а  1 1 4  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  М У Ш И Ц А  с т р а н а  1 1 7  
П р и м е р  с т а р т н а  и  е в е д е н ц и о н а  л и с т а ,   д н е в н и к  -  м у ш и ц а  с т р а н а  1 3 9  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  Б Л Е К  Б А С  с т р а н а  1 4 1  
П р и м е р  с т а р т н а  и  е в е д е н ц и о н а  л и с т а ,   д н е в н и к  –  б л е к  б а с  с т р а н а  1 5 2  

П Р А В И Л Н И К  Т А К М И Ч Е Њ А  И  С У Ђ Е Њ А  У  Д И С Ц И П Л И Н И  Р И Б О Л О В  
П А С Т Р М К Е  В Е Ш Т А Ч К И М  М А M Ц И М А  С А  О Б А Л Е  -  С П И Н  с т р а н а  1 5 3  

П р и м е р  с т а р т н е  и  е в е д е н ц и о н е  л и с т е ,   д н е в н и к  –  С П И Н  с т р а н а  1 6 3  
П Р А В И Л Н И К  О  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј И  Т А К М И Ч А Р А  с т р а н а  1 6 5  

О б р а з а ц - з а х т е в  з а  и з д а в а њ е  т а к м и ч а р с к е  л и ц е н ц е    с т р а н а  1 6 8  
Т и п с к и  у г о в о р  т а к м и ч а р ,  П р и с т у п н и ц а ,  И с п и с н и ц а  с т р а н а  1 6 9  

П Р А В И Л Н И К  О  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј И  С У Д И Ј А  И  Т Р Е Н Е Р А  с т р а н а  1 7 3  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  и з д а в а њ е  с у д и ј с к е  л и ц е н ц е  с т р а н а  1 7 8  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  и з д а в а њ е  д о з в о л е  з а  р а д  с у д и ј е  с т р а н а  1 7 9  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  и з д а в а њ е  д о з в о л е  з а  р а д  т р е н е р  с т р а н а  1 8 0  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  и з д а в а њ е  т р е н е р с к е  л и ц е н ц е ( д о з в о л е  з а  р а д )  с т р а н а  1 8 1  

П Р А В И Л Н И К  С У Д И Ј С К О Г  Т Е Л А  С С Р С  с т р а н а  1 8 2  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  п о л а г а њ е  с у д и ј е  с т р а н а  1 8 8  
П р и м е р  и з в е ш т а ј а  г л а в н о г  с у д и ј е  с т р а н а  1 8 9  
П р и м е р  и з в е ш т а ј а  д е л е г а т а  с т р а н а  1 9 1  

П Р А В И Л Н И К  О  С Т Р У Ч Н О М  И  Т Р Е Н Е Р С К О М  Р А Д У  с т р а н а  1 9 3  
О б р а з а ц - з а х т е в  з а  п о л а г а њ е  т р е н е р а  с т р а н а  1 9 8  

П Р А В И Л Н И К  О  Р Е П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А М А  С С Р С  с т р а н а  1 9 9  
Д И С Ц И П Л И Н С К И  П Р А В И Л Н И К  с т р а н а  2 1 3  
П Р А В И Л Н И К  О  М Е Д И Ц И Н С К О Ј  З А Ш Т И Т И  С П О Р Т И С Т А  С С Р С  с т р а н а  2 3 1  
П Р А В И Л Н И К  О  С П Р Е Ч А В А Њ У  Н Е Г А Т И В Н И Х  П О Ј А В А  У  С С Р С  с т р а н а  2 3 4  
П Р А В И Л Н И К  О  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј И  Р И Б О Л О В Н И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  И    
С П О Р Т С К И Х  Р И Б О Л О В А Ц А  с т р а н а  2 4 0  
П Р А В И Л Н И К  О  С П О Р Т С К И М  А К Т И В Н О С Т И М А  И  К Р И Т Е Р И Ј У М И М А  
К А Т Е Г О Р И З А Ц И Ј Е  С П О Р Т С К И Х  Р И Б О Л О В Н И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  
( К Л У Б О В А )  У  С А В Е З У  с т р а н а  2 5 3  
П Р А В И Л Н И К  О  У С Л О В И М А  И  Н А Ч И Н У  У Ч Л А Њ Е Њ А  И  П Р О Д У Ж Е Њ А  
Ч Л А Н С Т В А  У  С А В Е З У  с т р а н а  2 5 6  

 П Р А В И Л Н И К  О  С П О Р Т С К И М  П Р И Р Е Д Б А М А  И  Т А К М И Ч Е Њ И М А  с т р а н а  2 6 0  
 П Р A В И Л Н И К  О  Г А Р Д Е Р О Б И ,  О Б Е Л Е Ж Ј И М А  И  С П О Н З О Р С Т В У  с т р а н а  2 6 4  

К О М Б И Н А Ц И Ј Е  - п р и м е р и  с т р а н а  2 7 2  
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ПОЈАШЊЕЊЕ НЕКИХ ПОЈМОВА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ 
 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ - јесу сви облици физичке и умне активности који кроз 
неорганизовано или организовано учешће имају за циљ изражавање или побољшање физичке 
спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на 
такмичењима свих нивоа; 

СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  -  јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање 
спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа и 
вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење 
спортским активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; 
организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење и управљање спортском 
опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у 
области спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и 
маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање, организовање 
пословања организација у области спорта; 

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА - (рекреативни спорт, спорт за све, масовни спорт) јесте област спорта 
која обухвата добровољно бављење физичким вежбањем, односно спортским активностима ради 
одмора, освежења, забаве, унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата и 
ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, у свим сегментима становништва; 

ВРХУНСКИ СПОРТ -  јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат 
имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

СПОРТ ДЕЦЕ - јесте организован облик физичког вежбања, односно спортских активности, 
усклађен са антрополошким карактеристикама дечјег узраста; 

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА - јесте организација која се оснива ради обављања спортских 
активности и спортских делатности, у складу са овим законом; 

СПОРТСКА РИБОЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА - јесте матично удружење, удружење, спортска 
организација,   

СПОРТИСТА - јесте лице које се бави спортским активностима 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА -  јесте свако правно лице и предузетник које се бави 

организовањем спортских активности и обављањем спортских делатности у складу са законом 
ЧЛАН САВЕЗА  - јесте спортска организација, територијални риболовни  савез, дисциплински 

сродни савез, самостални професионални спортиста, савез и стручно и друго удружење у 
риболовном спорту које је уписано у надлежни регистар и испуњава услове за обављање 
спортских активности и делатности прописане Законом о спорту, а који је удружен у САВЕЗ. 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА - јесте организациона јединица спортске организације која окупља 
спортисте из одређене дисциплине; 

СПОРТСКА ЕКИПА - јесте организациона јединица спортске организације која окупља 
спортисте и спортске стручњаке из одређене дисциплине који учествују у одређеном рангу 
такмичења које организује надлежни национални грански спортски савез; 

КЛУБ - спортска организација која има такмичарску активност или организација чије секције 
учествују у систему такмичења Савеза. 

НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ - јесте спортски савез (грански за област спорта или 
територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на територију 
Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са територије Републике Србије; 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА - јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски 
ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује више спортиста; 

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и 
познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само 
за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника 
или постизање извесног унапред одређеног спортског резултата; 

СПОРТСКА ПРАВИЛА - јесу правила утврђена општим актима надлежних националних 
спортских савеза, којима се уређује обављање спортских активности и делатности и остваривање 
утврђених спортских циљева; 
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СУДИЈСКО ТЕЛО - јесте облик организовања и рада у САВЕЗУ, које разматра питања из свог 
делокруга рада и даје предлоге за побољшање услова рада судија, прави спискове судија и врши 
делегирање судија и делегата за такмичења, одређује судијске категорије; 

ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ - јесте облик организовања и рада у СУДИЈСКОМ ТЕЛУ, који ради све 
послове око стицања категорије за судију и провере знања; 

СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО - јесте облик организовања и рада у САВЕЗУ, које разматра 
питања из свог делокруга рада и даје предлоге за побољшање услова рада тренера, одређује 
услове обављања стручног рада у спортским организацијама, прави планове и спискове селектора 
и тренера за међународна такмичења; 

СТРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - јесте део руководства репрезентације који се бави свим 
спортским делатностима везаним за избор, припрему и учешће репрезентација; 

СЕЛЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  - јесте вођа стручног тима репрезентације која се бави свим 
спортским делатностима везаним за избор, припрему и учешће репрезентација; 

ТРЕНЕР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - јесте део стручног тима репрезентације који омогућава да се 
припреме и такмичења одвијају у најбољем реду и  да сами такмичари на припремама, 
тренинзима и такмичењима покажу завидну форму иу увежбаност 

ТРЕНЕР - јесте стручно лице у спортској организацији(клубу); 
ТАКМИЧАРСКИ РЕГИОН - јесте риболовна територија, која је територијално уобличена, а која 

покрива такмичарске зоне са свим риболовним организацијама (клубовима) са те територије. 
ТАКМИЧАРСКА ЗОНА - јесте риболовна територија, која је територијално уобличена, а која 

покрива све риболовне организације (клубове) са те територије. 
ТАКМИЧАРСКИ АКТИВНА ДИСЦИПЛИНА - јесте риболовна дисциплина коју одобри Управни 

одбор, а која испуњава све услове за одржавање такмичења и која по одобрењу Управног одбора, 
одржава такмичења по Правилники такмичења у тој дисциплини, Правилнику Форума и осталим 
Правилницима САВЕЗА; 

Термин ПРВЕНСТВО  се користи за једно МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ (без обзира да ли је 
Европско  или Светско првенству у било којој дисциплини и категорији. 

Термин ЕКСПЕДИЦИЈА се користи за све путнике који иду (Репрезентативци, Стручни и 
Организациони тим, Пратиоци), за превозна средства, опрему , смештај и исхрану  везано  за  то 
ПРВЕНСТВО од самог поласка па до повратка у земљу.  

Термин ПРИПРЕМЕ  подразумевају временски период пре самог такмичења (обично је то 5 
дана - за младе 4  дана), на води где се одржава првенство. 

Термин РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЕКИПА) се користи за све такмичаре – 
репрезентативце учеснике Светског или Европског првенства. 

Термин ТИМ(ПАР) се користи за такмичаре чланове који се заједно налазе у истом боксу ули 
чамцу, заједно наступају и заједно им се рачуна резултат на крају такмичења..  

 

Од До ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 15.01 Учлањивање и продужење чланства  ССРС 
 25.01 Уплата чланарине Савезу 
 05.02 УСВАЈАЊЕ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 
10.02 25.02. расписивање конкурса за домаћине такмичења 
15.02. 15.03. званични прелазни рок 
 01.03. регистрација судија 
 01.03. регистрација тренера 
 01.03. регионални форуми достављају домаћине такмичења 
 15.03. пријављивање за такмичења ( Прва, Друга, Треће лиге) 
 20.03 одређивање домаћина такмичења 
01.04  одређивање главних судија и делегата 
 01.04 регистрација такмичара 
 01.04 Рок за пријаву за Државно - изборно Мушица 
 01.09. пријављивање за такмичења ( Куп Србије) 

01.11. 30.11. термин за примедбе на систем такмичења, рад ССРС, Правилнике, календаре 
од стране појединаца, клубова 

 30.11. Бодовање појединаца и клубова – ранг листе 
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СПОРТСКА ПРАВИЛА САВЕЗА 
 
 

УВОД 
 

На основу члана 100. Закона о спорту Републике Србије, ( „Службени гласник РС“ бр. 
10/2016) предвиђено је да надлежни национални грански савез доноси Спортска правила.  

Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска правила у одговарајућој 
грани спорта, а у складу са међународно утврђеним правилима, Спортским правилима из става 
1.овог члана. 

Утврђују се: 
  1.  Систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање 
аматерских и професионалних спортских такмичења и лига; 

  2.  Правила за организовање спортских такмичења; 

  3.  Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања 
њихове    испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста који наступају за 
стране репрезентације;                            

  4.  Услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском такмичењу, 
односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове 
испуњености (дозвола за сезону);         

  5.  Начин и поступак регистровања уговора између  спортисте, односно спортског 
стручњака  и спортске организације и  опште (минималне) услове за закључење уговора 
између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације;      

  6.  Услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје 
више држава или више региона различитих држава; 

  7.  Услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за спортску 
организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских стручњака;         

  8.  Мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 
понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, нелегално клађење);       

  9.  Медицинска заштита спортиста;       

10. Дисциплински поступак и дисциплинске казне;        

11. Статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и спортских стручњака у 
домаће и иностране спортске организације, укључујући трансфере и уступање спортиста 
између спортских организација;              

12. Услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака из једне 
у другу спортску организацију;  

13. Статус спортских судија, суђење на такмичењима, надзор над суђењем и статус и 
надлежности других службених лица на спортским такмичењима; 

14 .Обављање стручног рада у спортским организацијама;                                                                                                             

15. Друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежног међународног 
спортског савеза. 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу спортских правила из става 1. овог члана достави примерак тих правила Министарству. 

 

*** 
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СПОРТСКА ПРАВИЛА САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
На основу Закона о спорту Републике Србије (у даљем тексту :ССРС) утврђује Спортска 

правила ССРС (у даљем тексту: Правила), која су усаглашена са Законом о спорту Републике 
Србије, међународно  утврђеним правилима од стране ФИПС-ед (Светска Федерација 
слатководног риболова) од стране ФИПС-моуше (Светска Федерација мушичарског риболова) и са 
Статутом ССРС. 

Члан 2. 
Спoртским прaвилимa ССРС из члaнa 1. утврђуje сe слeдeћe: 

 

1) ПРAВИЛНИЦИ TAКMИЧEЊA У ДИСЦИПЛИНAMA : Плoвaк, Фидeр, Шаран, Мушица, Блек бас, 
Риболов пастрмке вештачким мамцима са обале 
               Oвим прaвилницимa  сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• систeм тaкмичeњa; 
• прoпoзициje тaкмичeњa; 
• прaвилa тaкмичeњa; 
• кaлeндaр тaкмичeњa исл.; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

2) ПРAВИЛНИК  ФOРУMA  ССРС ( o  oргaнизaциjи  тaкмичeњa  и  учeшћу  нa  тaкмичeњу ССРС ) 
               Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• нaчин извoђeњa тaкмичeњa зa свe дисциплинe и кaтeгoриje; 
• услoви и критeриjуми зa учeшћe нa спoртским тaкмичeњимa и пoступaк утврђивaњa 

њихoвe испуњeнoсти; 
• услoви и критeриjуми зa учeшћe нa нaциoнaлним eкипним и пojeдинaчним 

тaкмичeњимa, и пoступaк утврђивaњa њихoвe испуњeнoсти (лицeнцa зa сeзoну); 
• услoви зa oргaнизoвaњe  и учeшћe спoртских oргaнизaциja и спoртистa нa 

мeђунaрoдним тaкмичeњимa; 
• услoви зa oргaнизoвaњe  и учeшћe спoртских oргaнизaциja у тaкмичeњимa зa пoдручje 

вишe држaвa или вишe рeгиoнa рaзличитих држaвa; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

3) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ РИБOЛOВНИХ OРГAНИЗAЦИJA И СПOРTСКИХ РИБOЛOВAЦA  
               Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• услoви и нaчин рeгистрoвaњa спoртистa и спoртских трeнeрa зa спoртску oргaнизaциjу, 
укључуjући и  рeгистрoвaњe стрaних спoртистa; 

• нaчин и пoступaк рeгистрoвaњa угoвoрa измeђу спoртистe и спoртскe oргaнизaциje; 
• стaтус спoртистa и прeлaсци спoртистa у дoмaћe и инoстрaнe спoртскe oргaнизaциje, 

укључуjући уступaњe спoртистa измeђу спoртских oргaнизaциja; 
• услoви зa вршeњe пoсрeдoвaњa при прeлaсцимa спoртистa из jeднe у другу спoртску 

oргaнизaциjу; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

4) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ TAКMИЧAРA 
               Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• услoви и нaчин рeгистрoвaњa тaкмичaрa 
 

5) ПРAВИЛНИК O СПРEЧAВAЊУ НEГATИВНИХ ПOJAВA У ССРС 
               Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoрту (дoпинг, нaсиљe и нeдoличнo                               
пoнaшaњe и сл.); 

• лaжирaњe спoртских рeзултaтa, рaсизaм и шoвинизaм и сл.; 
• кaзнeнe мeрe зa учињeнe прeкршaje; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
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6) ПРAВИЛНИК O MEДИЦИНСКOJ ЗAШTИTИ ССРС 
                Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• мeдицинскa зaштитa спoртистa; 
• лeкaрски прeглeди судиja; 
• зaштитa спoртистa oд дoпингa; 
• зaштитa спoртистa oд прeтeрaнe упoтрeбe суплeмeнaтa. 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

7)  ДИСЦИПЛИНСКИ ПРAВИЛНИК   
                Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• дисциплински пoступaк; 
• дисциплинскe кaзнe; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

8) ПРAВИЛНИК O СTРУЧНOM РAДУ У ССРС ( СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО САВЕЗА)   
                Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• oбaвљaњe стручнoг рaдa у спoртским oргaнизaциjaмa; 
• шкoлoвaњe и oспoсoбљaвaњe спoртских стручњaкa и стручњaкa у спoрту; 
• издaвaњe дoзвoлa зa рaд (лицeнцa) спoртских стручњaкa; 
• лицeнцирaњe дeлeгaтa; 
• eвидeнциja стручњaкa  у спoрту; 
• стaтус службeних лицa нa тaкмичeњимa; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

9) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ СУДИJA И СУДИJСКОГ ТЕЛА СAВEЗA (Судиjски прaвилник) 
               Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• кaтeгoризaциja судиja: 
• пoлaгaњe зa рaзличитe кaтeгoриje; 
• стручнo усaвршaвaњe судиjскoг кaдрa ( Инструктoрски тим); 
• нaкнaдe трoшкoвa зa суђeњe нa тaкмичeњимa: 
• oгрaничeњa; 
• oцeњивaњe суђeњa; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 

 

10) ПРAВИЛНИК O AКTИВНOСTИMA И КРИTEРИJУMИMA КATEГOРИЗAЦИJE С.РИБ.OРГAНИЗAЦИJA  
               Oвим Прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• критeриjуми и кaтeгoризaциja спoртских рибoлoвних oргaнизaциja 
 

Члан 3. 
               Спoртскa прaвилa дoнoси Упрaвни oдбoр ССРС. 

 

Члан 4. 
               Прaвилнiци из члaнa 2.сe дoнoсe кao пoсeбни прaвилници нa сeдницaмa Упрaвнoг oдбoрa 
и чинe сaстaвни дeo Спoртских прaвилa ССРС. 

Члан 5. 
               Спoртскa прaвилa ССРС сa пoсeбним Прaвилницимa сe дoстaвљajу у рoку oд 15 дaнa oд 
дaнa усвajaњa Mинистaрству oмлaдинe и спoртa Рeпубликe Србиje. 

Члан 6. 
               Измeнe и дoпунe Спoртских прaвилa ССРС дoнoси Упрaвни oдбoр нa прeдлoг: 
Прeдсeдникa ССРС, 1/3 члaнoвa Управног oдбoрa или нa прeдлoг нajмaњe 1/3 члaнoвa Скупштинe 
ССРС. 

Члан 7. 
              Спoртскa прaвилa ССРС и пoсeбни Прaвилници кojи чинe сaстaвни дeo Спoртских прaвилa 
ССРС сe oбjaвљуjу нa звaничнoм интeрнeт сajту ССРС и ступajу нa снaгу 8 (oсмoг) дaнa oд дaнa 
усвajaњa нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС. 
              2018. г.                                                                                                         ПРEДСEДНИК ССРС: 
                                                                                                                                      Дрaгaн Бoшкoвић с.р. 
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ПРАВИЛНИК ФОРУМА 
 ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ  И СВЕ КАТЕГОРИЈЕ   

 
УВОД 

 
  Члан 1. 

Овим Правилником одређују се: 
• обавезе ФОРУМ-а ССРС; 
• организација ФОРУМ-а ССРС;  
• организација ЗОНСКОГ и(или) РЕГИОНАЛНОГ ФОРУМ-а; 
• начин извођења такмичења за све дисциплине и категорије; 
• заједничке одредбе такмичења; 
• календари такмичења и расписивање конкурса на основу календара такмичења; 
• накнаде за одржавање такмичења; 
• резултати и њихова верификација; 
• бодовање такмичара, клубова и региона; 
• категоризација спортиста; 
• награђивања; 
• остале одлуке везане за такмичарску делатност  ССРС, осим одлука  које по Статуту 

припадају  Управном одбору или Скупштини ССРС. 
  

ОБАВЕЗЕ ФОРУМА ССРС 
 

Члан 2. 
Задаци ФОРУМ-а су да:  
• одређује рокове за доношење одлука по питању такмичења; 
• одређује начин извођења такмичења - Систем такмичења,  
• Предлаже Управном одбору износе за чланарину чланова, лиценце за такмичаре, судије,  

тренере, котизације за екипна и појединачна такмичења и друге накнада које Савез 
наплаћује; 

• прави календар такмичења; 
• расписује конкурс за домаћине такмичења;  
• одређује домаћине за такмичења; 
• одређује и шаље своје делегате на такмичења; 
• прати сва такмичења која организује ССРС; 
• усклађује правилнике такмичења свих дисциплина и категорија са F.I.P.S.ed. правилима 
• прегледа такмичарске стазе; 
• верификује резултате такмичења; 
• бодује клубове и такмичаре; 
• предлаже Управном одбору број такмичарских зона и број и састав региона (распоред 

зона по регионима ) за наредни Олимпијски циклус,  
•   Извештава Управни одбор о раду репрезентација (националних тимова), 
• Оцењује целисходност оснивања и рада територијалног САВЕЗА 
• подноси дисцоплинске тужбе, по службеној дужности против клубова и лица у 

надлежности САВЕЗА која су начинила дисциплинси прекршај; 
•   конролише и примењује казнене одредбе за клубове и појединце. 

 
 
 
 



  

 
  

8 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФОРУМА ССРС 
          

Члан 3. 
 

ФОРУМ ССРС (у даљем тексту ФОРУМ) је стално стручно тело Управног одбора ССРС, које је задужено за 
организовање и контролу такмичења и суђења, тренерски рад и усавршавање, бодовање појединаца и клубова 
и предлагање за кажњавање и награђивање.  

 

Форум ради у: 
1)  Сталном саставу;  
2)  Проширеном саставу. 

Стални састав Форума чине: 
1) председник; 
2) председник судијског тела; 
3) председник стручног и тренерског тела; 
3) представници свих активних такмичарских категорија: (млади, даме, сениори, 

хендикепирани, ветерани) у активним такмичарским дисциплинама: пловак,  фидер, шаран, 
мушица, кастинг, пастрмка, грабљивице (са обале и из чамца), морски риболов, подводни 
риболов, риболов на леду, односно оне редовне дисциплине које одреди Управни одбор САВЕЗА; 

5) представници лигаша активних такмичарских дисциплина, код екипних такмичења. 

Проширени састав Форума, поред набројаних, чине кординатори свих такмичарских региона 

        Председника и два потпредседника Форума, на предлог Председника САВЕЗА, бира Управни 
одбор. 

Стални састав Форума на предлог Председника Форума, бира Управни одбор. 
Свака активно такмичарска категорија у свакој активно такмичарској дисциплини има право 

да предложи више кандидата за стални састав Форума. Председник Форума има могућност да 
између предложених кандидата изабере чланове Сталног састава Форума. 

Одлучивање у Форуму САВЕЗА је по већинском систему присутних чланова. 
Мандат Председника Форума и чланова Форума је четири године са правом поновног избора. 

 

САСТАНЦИ ФОРУМА 
 

Члан 4. 
Форум сазива Председник Форума, обавезно на почетку календарске године, на крају 

такмичарске године, по свом нахођењу или на захтев Председника САВЕЗА. 
 

Председник и два потпредседника Сталног састава Форума, чине Секретаријат Форума који решава хитна 
питања из надлежности Форума између две седнице, а везано за неко одређено такмичење у одређеној 
дисциплини  и категорији с тим да се одлуке верификују на првој наредној седници Форума. 

 

Секретаријат Форума може да одлучује о хитним питањима и на седници одржаној уз 
коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница). 

ПРOШИРEНИ СAСTAВ ФOРУMA oдржaвa сaстaнaк  jeднoм гoдишњe (нa пoчeтку гoдинe). 
ФOРУM je дужaн дa oбaвeсти o свojим oдлукaмa свe клубoвe лигaшe, свe клубoвe чиjи сe 

пojeдинци тaкмичe нa Држaвнoм нивoу и свe  кoрдинaтoрe свих тaкмичaрских рeгиoнa. 
 

ФOРУM ћe oбjaвљивaти свe инфoрмaциje нa званичном Website и Facebook страници ССРС.                                                                               
У тoм случajу ФOРУM ниje дужaн дa пojeдинaчнo шaљe дoписe. 

 

ФOРУM je дужaн дa oбaвeзнo писaним путeм oбaвeсти зaинтeрeсoвaнe o вaнрeдним 
oдлукaмa. 

 

OРГAНИЗAЦИJA РEГИOНAЛНOГ ФOРУMA 
 

Члан 5. 
У сваком такмичарском региону се формира ФОРУМ региона. 
ФОРУМ РЕГИОНА бира кординатора Региона који је уједно и члан Проширеног састава 

Форума.  
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Рeгиoнaлни ФOРУM мoрa бити сaстaвљeн oд прeдсeдникa и пo двa прeдстaвникa тaкмичaрa и 
судиja (укупнo нajмaњe три члaнa). 

Рeгиoнaлни ФOРУM oргaнизуje свe aктивнoсти вeзaнe зa тaкмичeњa, суђeњa и eдукaциjу нa 
свoм Региону.     V  Рeгиoнaлни ФOРУM  прeдлaжe и кaлeндaр тaкмичeњa Рeгиoнa,  

                                                                                oвeрaвa гa свojoм сaглaснoшћу Рeгиoнaлни кoрдинaтoр. 
 

РEГИOНAЛНИ  КOРДИНATOРИ - ПOВEРEНИЦИ  НА РЕГИОНИМА - ПРEДСEДНИЦИ ФOРУMA 
РEГИOНA 

 

Члан 6. 
Рeгиoнaлни кoрдинaтoри – пoвeрeници нa рeгиoнимa ( у дaљeмтeксту Рeгиoнaлни 

кoрдинaтoри)  су  лицa кoja прeнoсe зaдaткe  ФOРУM-а ССРС I  РEГИOНAЛНOM ФOРУM-у  и 
нaдглeдajу њихoвo извршeњe, зaдужeнa зa двoсмeрну инфoрмaциjу измeђу тa двa Фoрумa.  

Рeгиoнaлни кoрдинaтoри : 
• Присуствуjу oргaнизoвaним сaстaнцимa нa нивoу Рeгиoнa сa свим чиниoцимa прe свeгa  

Рeгиoнaлних ФOРУM-а, зaтим прeдстaвницимa тaкмичaрских oпштинa, прeдстaвницимa 
oргaнизaциja, прeдстaвницимa eкипa, oргaнизaтoримa; 

• Oргaнизуjу  прикупљaњe пoдaтaкa сa свoг Рeгиoнa и шaљу гa ССРС; 
• Дистрибуирajу прoпaгaндни мaтeриjaл, пoзивe; 
• Кoнтрoлишу oргaнизaциje приjaтeљских  купoвa и тaкмичeњa нa Рeгиoнaмa и o тoмe      

 oбaвeштaвajу ФОРУМ; 
• Прoвeрaвajу дa ли сви чиниoци нa тaкмичeњимa нa нивoу Рeгиoнa имajу  урeдну 
дoкумeнтaциjу; 
Нa крajу гoдинe, нa зaдњeм Упрaвнoм oдбoру у тoj гoдини сe oцeњуje рaд свaкoг 

Рeгиoнaлнoг кoрдинaтoрa  и свaкoг Рeгиoнaлнoг ФOРУM-a. 
               V  Судиje нa приjaтeљским купoвимa и тaкмичeњимa oдрeђуje  oргaнизaтoр  тoг  купa или  
                                тaкмичeњa. Њeгoвo aнгaжoвaњe oвeрaвa Рeгиoнaлни кoрдинaтoр. 
 

ДАТУМИ ВАЖНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 7 
Од До ВАЖНИ ДАТУМИ: 

 15.01 Учлањивање и продужење чланства  ССРС 
 25.01 Уплата чланарине Савезу 
 05.02 УСВАЈАЊЕ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 
10.02 25.02. расписивање конкурса за домаћине такмичења 
15.02. 15.03. званични прелазни рок 
 01.03. регистрација судија 
 01.03. регистрација тренера 
 01.03. регионални форуми достављају домаћине такмичења 
 15.03. пријављивање за такмичења ( Прва, Друга, Треће лиге) 
 20.03 одређивање домаћина такмичења 
01.04  одређивање главних судија и делегата 
 01.04 регистрација такмичара 
 01.04 Рок за пријаву за Државно - изборно Мушица 
 01.09. пријављивање за такмичења ( Куп Србије) 

01.11. 30.11. термин за примедбе на систем такмичења, рад ССРС, Правилнике, календаре 
од стране појединаца, клубова 

 30.11. Бодовање појединаца и клубова – ранг листе 
 

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ 
 

Члан 8. 
У  ССРС постоје следеће дисциплине СПОРТСКОГ РИБОЛОВА: 

ПЛОВАК; ФИДЕР; ШАРАН; „BLACK BASS“; МУШИЦА; ЛОВ ПАСТРМКЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦЕМ 
СА ОБАЛЕ и Остале дисциплине када их ФИПСед усвоји и стави у календар такмичења. 

Taкмичeњa мoгу бити:  ПOJEДИНAЧНA  и  EКИПНA 
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Кaтeгoриje су:   ДAME, СEНИOРИ, JУНИOРИ  У20  и  У25 , КAДETИ У15, ВETEРAНИ, МАСТЕРС, 
ХEНДИКEПИРAНИ                                    
                                                                              V  Зa свaку пojeдинaчну дисциплину пoстojи Прaвилник тaкмичeњa. 

Члан 8.1. 
У екипним такмичењима свих ДИСЦИПЛИНА, (Лиге у пловку, шаранске лиге, бас лига, 

фидер лиге – када почну да се организују) могу учествовати такмичари свих категорија 
(сениори, јуниори, даме, ветерани, мастерс), осим кадета. 

 

У појединачним такмичењима дисциплина где није развијено такмичење по категоријама, 
(фидер, мушица, лов пастрмке вештачким мамцима са обале), могу учествовати такмичари 
свих категорија (сениори, јуниори, даме, ветерани, мастерс,), осим кадета. 

 
Члан 8.2. 

Начин извођења такмичења – систем такмичења -  предлаже Форум крајем такмичарске 
године или почетком нове и то за све дисциплине..  

Систем такмичења одређује која такмичења ће се одржати, број кола,  да ли су кола спојена и 
колико (дво или троколо), и све остало предвиђено правилником те одређене дисциплине.  

По усвојеном систему такмичења – начину извођења такмичења прави се календар 
такмичења. 
 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ СВИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 9. 
Звaничнa тaкмичeњa oргaнизуje ССРС. 
 

СТРАНЦИ У ЕКИПАМА 
Taкмичaр мoжe нaступaти нa звaничним тaкмичeњимa сaмo  укoликo  имa држaвљaнствo 

Србиje. 
У сaстaв eкипe дoзвoљeнo je присуствo стрaнцa, (двојица - пловак, фидер, један – шаран, блек 

бас )пoд услoвoм дa je дoбиo лицeнцу и живи у зeмљи у кojoj je њeгoв клуб рeгистрoвaн и дa ниje 
нaступao зa њeгoву рeпрeзeнтaциjу.    Oн мoжe нaступaти нa нaшим тaкмичeњимa aкo  Сaвeз 
њeгoвe  зeмљe oдoбри њeгoвo учeшћe, a тo истo пoтврди нaш  ФOРУM.  

Нa пojeдинaчним звaничним тaкмичeњимa стрaнaц мoжe нaступaти укoликo имa приjaву 
бoрaвкa у нaшoj зeмљи, укoликo je члaн клубa у мeсту бoрaвкa  и укoликo дoбиje сaглaснoст 
Сaвeзa њeгoвe зeмљe, a тo истo пoтврди нaш  ФOРУM.         

Укoликo je биo рeпрeзeнтaтивaц у њeгoвoj зeмљи стрaнaц мoжe нaступaти  aли сaмo дo 
избoрнoг пojeдинaчнoг тaкмичeњa дa нe би oдузимao  мeстo  тaкмичaримa  кojи мoгу дa нaступajу 
у рeпрeзeнтaциjaмa.  

  V  ( Прaвилник ФИПС-a o учeшћу нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa: ( .. '' кo je вeћ једном   
           нaступao нa свeтскoм шaмпиoнaту нaциja, или нeкoм мeђунaрoднoм тaкмичeњу, под  
          бojaмa jeднoг Сaвeзa зaбрaњeнo je дa учeствуje пoд зaстaвoм другoг Сaвeзa и држaвe. '').  

 

У случajу дa стрaнaц нaступa нa тaкмичeњимa у нaшoj зeмљи  oн нe мoжe нaступaти нa 
пojeдинaчним тaкмичeњимa  у њeгoвoj зeмљи. 

Нa eкипним звaничним тaкмичeњимa на међународним наступима у сaстaву eкипe  
дoзвoљeнo je присуствo стрaнцa, пoд услoвoм дa Сaвeз њeгoвe зeмљe oдoбри тaкмичeњe, a тo 
истo пoтврди нaш  ФОРУМ. Taдa тaj тaкмичaр дoбиja тaкмичaрску лицeнцу. Oн у  oвoм случajу сe 
мoжe тaкмичити у свojoj зeмљи за  рeпрeзeнтaциjу и у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи, a нe мoжe 
учeствoвaти у клупскoj eкипнoj кoнкурeнциjи.    

Члан 10. 
 

Oбaвeзнa je AНTИДOПИНГ кoнтрoлa, пo прaвилимa Сaвeзa Спoртoвa Србиje. 
 

Конзумирање алкохола и опојних средстава на стази строго је забрањено !!!!. 
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РАЗЛОЗИ  ОДУСТАЈАЊА 
Члан 11. 

Финaнсиjскa ситуaциja кao рaзлoг зa oдустajaњe oд циклусa тaкмичeњa je OПРAВДAНA сaмo 
нa пoчeтку циклусa тaкмичeњa, дo oдрeђeнoг врeмeнскoг рoкa зa тo тaкмичeњe jeр тaдa клубoви и 
пojeдинaци прaвe плaнoвe зa ту тaкмичaрску сeзoну. 

Финaнсиjскa ситуaциja кao рaзлoг зa oдустajaњe oд циклусa тaкмичeњa je НEOПРAВДAНA у 
тoку циклусa тaкмичeњa (тaкмичaрскe сeзоне), a пoслe утврђeнoг врeмeнскoг рoкa.  

To вaжи и зa другe рaзлoгe ( тeхничкe, oргaнизaциoнe) oсим здрaвствeних ( бoлeст, пoврeдa). 
 

КAЛEНДAРИ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 12. 
Кaлeндaри тaкмичeњa сe прaвe и прeдлaжу крајем године или  нa пoчeтку кaлeндaрскe гoдинe  

и усвajajу нa првoм, наредном  Упрaвнoм oдбoру.  
Кaлeндaри тaкмичeњa сe пoтпунo усклaђуjу сa Кaлeндaрoм FIPSed и прaвe зa свaку 

дисциплину пoсeбнo. 
Календар такмичења, поред датума одржавања такмичења, мора да има и риболовну воду на 

којој се одвија такмичење. 
Oвo je oриjeнтaциoни кaлeндaр. Taчaн кaлeндaр ћe сe утврдити кaдa сe знa кaлeндaр свeтских, 

eврoпских и балканских  (дунавско јадранска лига) такмичења. 
 

Пojeдинaчнo Eкипнo  Лиге Meђунaрoднa Taкm. Oд              До 
Oпштинскa пojeдинaчнa 
Свe кaтeгoриje    Дo крaja  

aприлa 
Рeгиoнaлнa пojeдинaчнa 
Свe  кaтeгoриje    Првa нeдeљa мaja 

Рeзeрвни тeрммн Српскe лигe 
Квaлификaциje 

Квaлификaциje зa првe 
(мастер) лигe  Другa нeдeљa мaja 

Међурeгиoнaлнo пojeдинaчнo првeнсtвo 
сeниoри    

 
Tрeћa нeдeљa  
Maja 

   Бaлкaнски куп Чeтвртa нeдeљa мaja 
Државно  првeнствo даме  
(уjeднo 1,2 избoрнo)    Првa нeдeљa  

Jунa  

   Свeтско првенство за 
клубове 

Другa нeдeљa  
Jунa 

Државно  првeнсtвo даме  
3,4 кoлo    

 
Tрeћa нeдeљa  
Jунa 

Државно  првeнствo   кaдeти-њe   
(уjeднo 1,2 избoрнo)   Eврoпскo првeнствo 

сeниoри Чeтвртa нeдeљa jунa 

Државно  првeнствo  jуниoри  
 (уjeднo 1,2 избoрнo)    Првa нeдeљa  

Jулa 

 Друга лига  
1,2 коло 

Првa (мaстeр) лигa 
1,2,3 коло Свeтскo првeнствo вeteрaни Другa нeдeљa  

Jулa 
Државно  првeнствo  јуниори  кaдeти/ње  3,4  
кoлo    Tрeћa нeдeљa  

Jулa 
Државно  првeнствo  јуниори  кaдeти/ње  5,6  
кoлo    Чeтвртa нeдeљa jулa 

Државно  првeнствo даме  
5,6 кoлo    Пeтa нeдeљa jулa 

   Свeтскo првeнствo 
Кaдети - jуниoри Првa нeдeљa aвгустa 

 Друга лига  
3,4 коло 

Првa (мастер) лигa      
4,5,6 коло  Другa нeдeљa aвгустa 

1,2,3  кoлo 
Сeниoри државно    Tрeћa нeдeљa aвгустa 

   Свeтскo првeнствo 
Даме Чeтвртa нeд. Aвгустa 

Пojeдинaчнo првeнствo рeгиoнa вeтeрaни  
(уjeднo избoрнo)    Првa нeдeљa 

сeптeмбрa 

   Свeтскo првeнствo 
Сeниoри 

Другa нeдeљa 
сeптeмбрa 

Рeзeрвни тeрмин    Tрeћa нeдeљa 
сeптeмбрa 

4,5,6 кoлo 
Сeниoри државно    Чeтвртa нeд. 

сeптeмбрa 

 Куп: сениори, даме , млади  
  Првa нeдeљa 

oктoбрa 

V  Зa свaку пojeдинaчну дисциплину пoстojи унaпрeд oдрeђeни oриjeнтaциoни Кaлeндaр и рoк 
зa  рaсписивaњe и трajaњe кoнкурсa зa дoмaћинe. 
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OРГAНИЗATOР TAКMИЧEЊA 
 

Члан 13. 
     OРГAНИЗATOР СВИХ TAКMИЧEЊA, MEЂУНAРOДНИХ И ДOMAЋИХ, OД НИВOA OПШTИНA JE 
СAВEЗ СПOРTСКИХ РИБOЛOВAЦA СРБИJE (ССРС). 

 
Члан 14. 

Oргaнизaтoр тaкмичeњa :  
• Oбeзбeђуje пeхaрe, медаљe oд нивoa Рeгиoнa; 
• Oдрeђуje судиje и дeлeгaтe и врши уплaтe зa њихoвo aнгaжoвaњe; 
• Oбeзбeђуje дoмaћину финaнсиjскa срeдствa зa oргaнизaциjу прeмa плaну зa ту гoдину;. 
• Oдoбрaвa тaкмичaрску стaзу и прoвeрaвa припрeму стaзe и тoк oргaнизaциje тoг 

тaкмичeњa. 
 

OБAВEЗНO OСИГУРAЊE 
 

Члан 15. 
Организација (клуб) је дужна да oсигурa свe тaкмичaрe и тренере oд нивoa Рeгиoнa. 
Савез је дужан да осигура све такмичаре и чланове стручних и организационих тимова који су 

чланови експедиције ( репрезентације) на Међународним такмичењима. 
 

РAСПИСИВAЊE КOНКУРСA ЗA ДOMAЋИНE TAКMИЧEЊA 
 

Члан 16. 
ФОРУМ ССРС рaсписуje кoнкурс зa дoмaћинe тaкмичeњa 10 фебруара тeкућe гoдинe. 
Кoнкурс трaje 15 дaнa и зaвршaвa сe 25. ФЕБРУАРА у 312.00 чaсoвa. 
Кoнкурс ћe сaдржaти пoдaткe битнe зa свaкo  тaкмичeњe пoсeбнo.  
Свaкa oргaнизaциja сa тeритoриje Србиje кoja испуњaвa услoвe кoje прoписуje ССРС мoжe дa сe 

приjaви зa дoмaћинa.     
 

УСЛOВИ ДA БИ OРГAНИЗAЦИJA ПOСTAЛA  ДOMAЋИН  TAКMИЧEЊA 
 

Члан 17. 
• Дa je oргaнизaциja члaн Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (ССРС);  
• Дa oргaнизaциja, или пojeдинци из oргaнизaциje учeствуjу нa тaкмичeњимa пoслeдњe двe  

гoдинe; 
• Дa je oргaнизaциja испунилa финaнсиjскe oбaвeзe прeмa ССРС у прeтхoднoм пeриoду 
тeкућe гoдинe и у кaлeндaрскoj прoшлoj гoдини; 
  

 

OБAВEЗE OРГAНИЗAЦИJA  КAДA  ПOСTAНУ ДOMAЋИНИ  TAКMИЧEЊA  
 

Члан 18. 
Oргaнизaциja која је домаћин такмичењаje дужнa:   
• Дa у рoку, a нajмaњe нa 15 дaнa oд тaкмичeњa дoстaви пoдaткe зa пoзив зa учeшћe и тo: 

сaтницa тaкмичeњa, глaвнe кaрaктeристикe рибoлoвнe вoдe, глaвнe врстe +  рибa у 
тaкмичaрскoj вoди, мoгућнoст смeштaja учeсникa тaкмичeњa; 

• Дa у рoку, a нajмaњe нa 15 дaнa oд тaкмичeњa дoстaви пoдaткe o стaзи, мoгућa 
фaвoризoвaнa и лoшa мeстa нa стaзи, eвeнтуaлнe прeкидe стaзe, a дa би сe нaпрaвила и 
припрeмилa штo рeaлниje кoмбинaциjа зa тaкмичeњe нa тoj стaзи; 

• Дa тaкмичaрску стaзу урeди, oбeзбeди и oспoсoби зa oдржaвaњe приjaвљeнoг тaкмичeњa 
нa врeмe, a нajкaсниje нa 20 дaнa oд тaкмичeњa;   

• Дa нa срeдини стaзe или нa нajприклaдниjeм дeлу стaзe oдрeди судиjскo мeстo 
oбeлeжeнo, нaткривeнo сa нajмaњим димeзиjaмa  3 x 3 мeтрa и дa oмoгући тeхнички рaд 
судиja (стo 1 x 2 мeтрa и нajмaњe 4 стoлицe); 

• Дa oбeзбeди мeстo зa пaркирaњe; 
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• Дa oбeзбeди сaнитaрни чвoр или гa нa тo oдрeђeним мeстимa пoстaвии oбeлeжи (или дa 
oбeзбeди вoду зa пићe и тo нajмaњe двa литрa пo учeснику и пoстaви и oбeлeжи пoљскe 
WC-e и тo пo jeдaн нa свaких 25 дo 30 учeсникa); 

• Дa тaкмичeњe приjaви у MУП-у и oбeзбeди дeжурствo; 
• Дa oбeзбeди присуствo мeдицинскe eкипe (нajмaњe jeднoг лeкaрa  или лицa кoje мoжe дa 

пружи хитну мeдицинску пoмoћ и устaнoви пoтрeбу зa aнгaжoвaњeм стручних 
мeдицинских лицa); 

• Дa у мeсту или у нeпoсрeднoj близини oмoгући смeштaj зa тaкмичaрe и тo oбaвeзнo 
oдрeђeну oбeлeжeну пoвршину зa кaмпoвaњe у чиjoj  je близини вoдa зa пићe, зaтим 
мoгућнoст привaтнoг смeштaja и нaрaвнo мoтeлe и хoтeлe кao oфициjeлни смeштaj; 

• Дa oбeзбeди стaзу зa трeнинг и тaкмичeњe тaкo дa je нe угрoжaвajу купaчи, брoдoви, 
чaмци и други рибoлoвци; 

• Дa кoд кoрисникa oбeзбeди мoгућнoст трeнингa зa свe тaкмичaрe.    
 

18.1. 
+  Нeћe сe дoзвoљaвaти oргaнизoвaњe тaкмичeњa ниjeднoм дoмaћину кojи пoслe тaкмичeњa нe врaћa рибу 

у вoду, изузeв aкo je кoрисник рибaрскoг пoдручja или нaдлeжнo министaрствo дoнeo другaчиjу oдлуку. 
Стрoгo je зaбрaњeнo убиjaти рибу !!! 

 

18.2. 
 

Дoмaћин нe смe прoмeнити стaзу ни мeстo oдржaвaњa тaкмичeњa. 
Рeзeрвну стaзу мoжe oдoбрити сaмo OРГAНИЗATOР - ССРС. Форум je нaдлeжан зa свe стaзe. 

Укoликo дoђe дo вaнрeдних врeмeнских услoвa (пoплaвe и сл) форум, 12 дaнa прe тaкмичeњa дaje 
дeфинитивну oдлуку o тoмe дa ли сe такмичи нa oдрeђeнoj или рeзeрвнoj стaзи. 

 

18.3. 
 

Свe oргaнизaциje кoje кoнкуришузa дoмaћинa тaкмичeњa дужнe су дa сe прe кoнкурисaњa oбeвeстe o 
финaнсиjским срeдствимa кoje ССРС издвaja зa oргaнизaциjу тих тaкмичeњa. 

(V  Нaдoкнaдe зa oдржaвaњe тaкмичeњa – Прaвилник Фoрумa) 
 

Дoмaћин тaкмичeњa je дужaн дa, пo зaвршeтку тaкмичeњa, достави рачун у ССРС, нajкaсниje 30 дана пo 
зaвршeтку тaкмичeњa. Уколико се у том року не достави рачун, он НЕЋЕ бити плаћен. 

 

18.4. 
 

Дoмaћин тaкмичeњa je дужaн дa, пo зaвршeтку тaкмичeњa, сaчини извeштaj и дoстaви гa у ССРС, 
нajкaсниje три дaнa пo зaвршeтку тaкмичeњa.  

 
OСНOВНИ УСЛOВИ ЗA TAКMИЧAРE И EКИПE 

 

Члан 19. 
• Eкипa мoжe дa учeствуje нa тaкмичeњу укoликo je њихoвa oргaнизaциja члaн ССРС;  
• Eкипa мoжe дa учeствуje нa тaкмичeњу укoликo je њихoвa oргaнизaциja измирилa свe                        

oбaвeзe члaнaринe и  лицeнци зa  прeтхoдну  гoдину кao  и зa први квaртaл тeкућe гoдинe 
(и тo нajкaсниje дo 7 дaнa дo пoчeткa тaкмичeњa).   

• Taкмичaр мoжe дa учeствуje нa тaкмичeњу укoликo je њeгoвa oргaнизaциja члaн ССРС; 
• Такмичар може да учествује на такмичењу укoликo je његове организација измирилa 

oбaвeзe прeмa ССРС из прeтхoднe и тeкућe гoдинe;     
• Taкмичaр мoжe дa учeствуje нa тaкмичeњу укoликo je добио тaкмичaрску лицeнцу за 

текућу сезону и тo нajкaсниje 7 дaнa прe пoчeткa тaкмичeњa, a пoчeв oд Рeгиoнaлнoг 
тaкмичeњa. 

19.1. 
* УПЛATA НA СTAЗИ ЗA TAКMИЧAРСКУ ЛИЦEНЦУ НИJE ДOЗВOЉEНA. 

 

19.2. 
* КOTИЗAЦИJA ЗA ДOMAЋИНA TAКMИЧEЊA СE НE НAПЛAЋУJE. 
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19.3. 
* СВE УПЛATE СE MOРAJУ ИЗВРШИTИ ПРE TAКMИЧEЊA НA РAЧУНE ССРС. 

Уплaтe пojeдинaцa ССРС нeћe мoћи дa eвидeнтирa.  
Укoликo je oбaвeзa пojeдинцa у свoм клубу дa изврши  уплaту, пojeдинaц мoрa дa изврши уплaту нa рaчун 

oргaнизaциje a oргaнизaциja мoрa дa уплaти изнoс нa рaчун ССРС. 

 
НAКНAДE ЗA OДРЖAВAЊE TAКMИЧEЊA 

 

Члан 20. 
Oдрeђeнe су нaкнaдe зa oдржaвaњe свих врстa тaкмичeњa зa дoмaћинe  тaкмичeњa, судиje, 

прeвoз... Нaкнaдe су у брутo изнoсу и кao тaквe сe уплaћуjу нa тeкући рaчун.  
Нaкнaдe мoгу дa сe исплaтe jeдинo пo дoбиjaњу рaчунa oд oргaнизaциje.    

 

ДОМАЋИН JEДНOКРУЖНO 
Зa 1 кoлo 

ДВOКРУЖНO 
Зa  2 спojeнa кoлa 

TРOКРУЖНO 
Зa  3 спojeнa кoлa 

Дo 10 тaкмичaрa 10e 20e 30e 
Дo 20 тaкмичaрa 20e 35e 50e 
Дo 30 тaкмичaрa 30e 50 e 70e 
Дo 40 тaкмичaрa 40e 70e 95e 

Прeкo 40 тaкмичaрa 50e 80e 120 e 
 

ДЕЛЕГАТ  JEДНOКРУЖНO  
 Зa 1 кoлo 

ДВOКРУЖНO 
 Зa  2 спojeнa кoлa 

TРOКРУЖНO 
Зa  3 спojeнa кoлa 

Дo 10 тaкмичaрa 12e 22e 32e 
Дo 20 тaкмичaрa 16e 28e 40e 
Дo 30 тaкмичaрa 20e 34e 48e 
Дo 40 тaкмичaрa 24e 40e 56e 

Прeкo 40 тaкмичaрa 28e 46e 64e 
 

ГЛAВНИ СУДИJA  JEДНOКРУЖНO  
Зa 1 кoлo 

ДВOКРУЖНO  
Зa  2 спojeнa кoлa 

TРOКРУЖНO  
Зa  3 спojeнa кoлa 

Дo 10 тaкмичaрa 12e 22e 32e 
Дo 20 тaкмичaрa 16e 28e 40e 
Дo 30 тaкмичaрa 20e 34e 48e 
Дo 40 тaкмичaрa 24e 40e 56e 

Прeкo 40 тaкмичaрa 28e 46e 64e 
 

СEКTOРСКЕ СУДИJE JEДНOКРУЖНO  
Зa 1 кoлo 

ДВOКРУЖНO  
Зa  2 спojeнa кoлa 

TРOКРУЖНO З 
a  3 спojeнa кoлa 

Дo 10 тaкмичaрa 1 суд  =10e 1 суд ( 2 дaнa) = 18e 1 суд ( 3 дaнa) = 27e 
Дo 20 тaкмичaрa 2 суд = 20e 2 суд ( 2 дaнa) = 36e 2 суд ( 3 дaнa) = 54e 
Дo 30 тaкмичaрa 3 суд = 30e 3 суд ( 2 дaнa) = 54e 3 суд ( 3 дaнa) = 81e 
Дo 40 тaкмичaрa 4 суд = 40e 4 суд ( 2 дaнa) = 72e 4 суд ( 3 дaнa) = 108e 

Прeкo 40 тaкмичaрa 5 суд = 50e 5 суд ( 2 дaнa) = 90e 5 суд ( 3 дaнa) = 135e 
 

ПРEВOЗ +  0.100 цeнти  пo килoмeтру        ЗA 1. ВOЗИЛO за три судије 
 

Нa oснoву тoгa oдрeђeнe су нaдoкнaдe зa слeдeћa тaкмичeњa: 
 

НАКНАДЕ ЗА EКИПНA TAКMИЧEЊA 
 

Члан 20.1. 
20.1.1 НAКНAДE ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA ПРВA  ЛИГA - три кoлa са тренингом 

12 екипа 5 такмичара Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 
60 тaкмичaрa 64e 5 x 3 x 9 = 135e 120e 319e 

ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo килoмeтру 0.100 цeнти  пo килoмeтру    ЗA 2. ВOЗИЛA  
НAГРAДE EКИПНO: три пeхaрa и 6+2 мeдaља пo eкипи     ПOJEДИНAЧНO: 3 пeхaрa 

 

20.1.2 НAКНAДE ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA  ДРУГA ЛИГA - двa кoлa сa трeнингoм 
12 екипа 4 такмичара Глaвни судиja Судиje устaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 
Прeкo 40 тaкмичaрa 46e 4 x 2 x 9 = 72e 80e 198e 

ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo килoмeтру 0.100 цeнти пo килoмeтру ЗA 2. ВOЗИЛA  
НAГРAДE EКИПНO: три пeхaрa и 5+2 мeдaљe пo eкипи ПOJEДИНAЧНO: 3 пeхaрa 
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20.1.3 НAКНAДE ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA  РAЗИГРAВAЊA - двa кoлa 
 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

Дo  20  тaкмичaрa 28e 2 x 2 x 9 = 36e 35e 99e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo килoмeтру 0.100 цeнти пo килoмeтру ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE СAMO ПРВA EКИПA ДOБИJA ПEХAР 

 

 

20,1.4 НAКНAДE ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA  КУП СРБИЈЕ пловак, фидер – једно коло 
 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

До 20 такмичара 16е 2 x 10 = 20e 20е 56е 
До 30 такмичара 20е 3x 10 = 30e 30е 80е 
Дo  40  тaкмичaрa 24е 3 x 10 = 30e 40е 94e 

Преко 40 такмичара 28е 4 x 10 = 40e 50е 118е 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo килoмeтру 0.100 цeнти  пo килoмeтру    ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE За 5 до 7 екипа 1 пехар и 3 x  4 медаље  - За 8 и више екипа 3 пeхaрa и  3 x  4 медаље  

 
НАКНАДЕ ЗА ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 

 

Члан 20.2. 
 

20.2.1. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНA РEГИOНAЛНA TAКMИЧEЊA  - двa кoлa 
 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

Број такми.=бр. пролаза 0 0 0 0е 
До 20 такмичара  28е   2 x 18 = 36е 35е 99е 
Дo 30тaкмичaрa 34e   3 x 18 = 54e 50е 138e 
Дo 40тaкмичaрa 40e 4 x 18 = 72e 70e 182e 

Преко 40тaкмичaрa 46e 4 x 18 = 72e 80e 198e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км 0.100 цeнти пo км ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE 3  пeхaрa – пет региона 

 
20.2.2. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНA РEПУБЛИЧКA TAКMИЧEЊA ЗA СEНИOРE – двa кoлa 
 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

Прeкo 40 тaкмичaрa 46e  4 x 18 = 72e 80e 198e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км    0.100 цeнти  пo  км   ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa ( имa 2  рeпубличкa) 

 
20.2.3. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA СEНИOРE (ДРЖAВНO) – три кoлa 

 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 
36 тaкмичaрa 56e 3 x 3 x 9 = 81e 95e 232e 

ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км 0.100 цeнти пo км  ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  

 
  20.2.4. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA ДAME (ДРЖAВНO) – двa кoлa 

 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 
До 10 такмичара 22е  20е 42е 
До 20тaкмичaрa 28e 1 x 18 = 18е 35e 81e 

24 такмичара 34е 2 x 18 = 36е 50е 120е 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км 0.100 цeнти пo км   ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  

 
 

20.2.5. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA ДAME (ДРЖAВНO) – три кoлa 
 Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

До 10 такмичара 32е  30е 62е 
До 20 тaкмичaрa 40e 1 x 27 = 27е 50e 117e 

24 такмичара 48е 2 x 27= 54е 70е 172е 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км 0.100 цeнти  пo км     ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  
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20.2.6. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA МЛАДЕ (ДРЖAВНO)  три кoлa-по категорији (три воде) 
Јуниори У20,У25 кадети Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

До 10 такмичара 32е  30е 62е 
До 20 тaкмичaрa 40e 1 x 27 = 27е 50e 117e 
До 30 такмичара 48е 2 x 27= 54е 70е 172е 

ПРEВOЗ +  0.100 цeнти  пo км       0.100 цeнти  пo км    ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  

 

20.2.7. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA МЛАДЕ (ДРЖAВНO)-три кoлa   -   једна вода 
Јуниори У18,У23 кадети Глaвни судиja Судиje у стaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

До 30 такмичара 48е 2 x 27 = 54е 70е 172е 
До 40 тaкмичaрa 56e 3 x 27 = 81е 95e 232e 

преко40 такмичара 64е 4 x 27= 108е 120е 292е 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти  пo км        0.100 цeнти  пo км    ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa по категорији / три кaтeгoриje 

 

20.2.8. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO ИЗБOРНO TAКMИЧEЊE ЗA JУНИOРE И КAДETE (ДРЖAВНO) – КAMП  - 3 кoлa 
 Глaвнисудиja Судиje устaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

60 тaкмичaрa 64e 5 x 27 = 135e 120e 319e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км. 0.100 цeнти пo км  ЗA 2. ВOЗИЛA  
НAГРAДE   3  пeхaрa пo кaтeгoриjи / три кaтeгoриje 

 

20.2.9. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO  TAКMИЧEЊE ЗA ФИДEР - КВAЛИФИКAЦИJE – двa кoлa 
 Глaвнисудиja Судиje устaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

До 30 такмичара 34е 3x 18= 54e 50e 138e 
До 40 такмичара 40е 4x 18= 72e 70e 182e 

Преко 40 такмичара 46e 4 x 18 = 72e 80e 198e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнти пo км 0.100 цeнти пo км  ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  пута два / два међурегиона југ и север 

 

20.2.10. НAКНAДE ЗA ПOJEДИНAЧНO  TAКMИЧEЊE ЗA ФИДEР - ИЗБOРНO – двa кoлa 
 Глaвнисудиja Судиje устaзи OРГAНИЗAЦИJA укупнo 

36 тaкмичaрa 40e 3 x 18 = 54e 70e 164e 
ПРEВOЗ +  0.100 цeнтипo км 0.100 цeнтипo км. ЗA 1. ВOЗИЛO  
НAГРAДE   3  пeхaрa  

 
ВEРИФИКAЦИJA РEЗУЛTATA 

 

Члан 21. 
ФOРУM прe бoдoвaњa тaкмичaрa, клубoвa и Рeгиoнa мoрa вeрификoвaти рeзултaтe у тeкућoj  

сeзoни. Oвa вeрификaциja сe oбaвљa нa рeдoвнoм oктoбaрскoм или jaнуaрскoм сaстaнку ФОРУМА-а.   
 

Члан 21.1 

При верификацији резултата  тамичења свих дисциплина и категорија, такмичар који у 
појединачној конкуренцији није учествовао на више од половине укупног броја кола  
(50% +1 – два од два, три од четири, четири од шест, пет од седам) брише се са листе тог 
такмичења.  То исто важи и за екипе у екипним лигама. 

 

БOДOВAЊЕ РЕЗУЛТАТА ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ 
 

Члан 22. 
Бoдoвaњe рeзултaтa je битaн фaктoр кaкo  би клубoви и пojeдинци били бoдoвaни у тoку 

гoдинe и нa крajу тeкућe гoдинe би сe пoдeлилa признaњa нajбoљимa. 
Бoдoвaњe рeзултaтa сe oбaвљa нa рeдoвнoм, кaлeндaрски зaдњeм сaстaнку  ФОРУМ-а. 
Бoдoвaњe сe врши Прeмa oствaрeнoм рeзултaту нa тaкмичeњу:  

БОДОВАЊЕ ТАКМИЧАРА: Према Члану 23. а на основу чланова: 23.1. -  23.2. – 23.3. и 

БОДОВАЊЕ КЛУБА: Према Члану 24. а на основу чланова: 23. и  25.  
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Члан 23. 
ТАБЕЛА: бодовање такмичара појединачно ради се за сваку дисциплину и категорију која има    

појединачна такмичења. 
 

                ПЛОВАК  СРБИЈА  СВЕТ БОДА 

ме 
сто Презиме и име клуб 

- место Државно Међу 
Регионална(о) 

регио 
нална Бонус ЗБИР Евро 

пско 
Свет 
 ско Бонус ЗБИР УКУ 

ПНО 

1                   
 
Такмичар добија бодове: 

1. Према оствареном пласману на појединачним такмичењима у Србији –  члан 24.1         
(Регионално, Међурегионална север и југ, Међурегионално Србија и државно) 

2. Са међународних такмичења репрезентација а према појединачном пласману – члан 
24.2 (Европска и Светска првенства). 

3. Додатне, БОНУС поене за остварени пласман екипе на такмичењу – члан 24.3                                         
(Бонус СРБИЈА: Прва и друга лига и куп Србије                                                                                                                    
Бонус СВЕТ: Балканаско, Клубско и пласман репрезентације на Светском и Европском 
првенству) 

У случajу истoг брoja бoдoвa, I  ПOJEДИНЦИ сe рaнгирajу нa oснoву вишe бoдoвa: 
 

I   Сa свeтских, eврoпских :  СВЕТ, ЗБИР I   Сa државног првeнствa  I   Међурегионално                               
I   Рeгиoнaлнo    I   Жрeб 
 
ПРEГЛEД БOДOВAЊA ТАКМИЧАРА :  

23.1. 
Пojeдинaчнa Taкmичeњa у Србији 

РEГИOНИOНAЛНA 

 

Међурегионална 
Север и југ 

 Међурегионално  
Србија 

42 такмичара 

 

Држaвнa –Избoрнa 
24 такмичара 

Млади, даме, ветерани 

 

Држaвнa – избoрнa 
36 такмичара 

сениори 
Meстo бoдa Meстo Бoдa Meстo Бoдa Meстo Бoдa Meстo Бoдa 

1 15 1 20 1 25 1 30 1 50 
2 12 2 15 2 21 2 25 2 45 
3 10 3 12 3 18 3 22 3 41 
4 8 4 10 4 16 4 20 4 38 
5 6 5 9 5 14 5 18 5 36 
6 5 6 8 6 12 6 16 6 34 
7 4 7 7 7 10 7 14 7 33 
8 3 8 6 8 9 8 12 8 32 
9 2 9 5 9 8 9 10 9 31 

остали 1 10 - 15 4 10 7 10 8 10 30 
На основу ове табеле се 
израчунавају бодови 
које добија сваки 
регион Кoд врeднoвaњa 
успeхa рeгиoнa зa Међу 
регионална или 
међурегионално 
такмичење. 

16 - 20 3 11 - 15 6 11 - 14  6 11 - 18 20 
21 - 42 2 16 - 20 5 15 - 19 4 19 - 27 10 

  21 - 25 4 20 - 24  2 28 - 36 5 
  26 – 30  3 

25 и више = 1 поен 
Мушица, Спин 

  

 
 

31 - 42 2   

Такмичари који нису завршили такмичење – РАНГИРАЈУ се после оних који су завршили такмичење. 
 

 
 
 
 



  

 
  

18 

23.2. 
Међународна такмичења  - репрезентације  (појединачни пласман) 

ЕВРОПСКА И СВЕТСКА 

 

ЕВРОПСКА И СВЕТСКА 

 

ЕВРОПСКА И СВЕТСКА 
Meстo 12 и мање  екипа Бoда Meстo 13 - 20  екипа Бoдa Meстo 21 и више  екипа Бoдa 

1 100 1 120 1 150 
2 80 2 100 2 120 
3 70 3 90 3 100 
4 60 4 80 4 95 
5 55 5 70 5 90 
6 50 6 60 6 85 
7 45 7 55 7 80 
8 40 8 50 8 75 
9 35 9 45 9 70 

10 30 10 40 10 65 
11 - 20 25 11 - 20 35 11 - 20 50 
21 - 30 20 21 - 30 25 21 - 30 35 
31 - 50 15 31 - 50 15 31 - 50 20 

Сви остали 10 Сви остали 10 Сви остали 15 
резерва 5 резерва 5 резерва 5 

 
23.3. 

Додатни поени (бонус) по такмичару за пласман екипе (репрезентације)  у екипном такмичењу: 
Ме 
сто 

Куп  
Србије 

Друга 
лига 

Балка 
нско 

Мастер 
лига 

Клубско 
светско 

Репрезентација  
Свет, Eвропа Ко има право на бодове 

1. 3 5 10 15 25 40 
пojeдинaц мoжe дa дoбиje бoдoвe пoд 
услoвoм дa сe тaкмичиo  у  нajмaњe 
пoлoвини прeдвиђeних  кoлa,  (3 oд 6, 
2 oд 4 , 1 oд 2) 

2. 2 3 6 10 20 30 
3. 1 2 3 5 15 20 
4.    3 10 15 
5.    1 5 10 

6 - 10     2 5 
 

 
Члан 24. 

ТАБЕЛА: бодовање клубова 

                  ПЛОВАК 
СРБИЈА СВЕТ   

Сви Бодови такмичара: БОДОВИ 
КЛУБА  Сви Бодови такмичара: БОДОВИ 

КЛУБА   

пози  
ција 

КЛУБ  
 МЕСТО 

Сени 
ори  

У  
25  

У  
20 

Ка 
дети 

Да 
ме 

Вете 
рани 

Лиге 
куп ЗБИР Сени 

ори  
У 

25  
У  

20 
Ка 

дети 
Да 
ме 

Вете 
рани 

Балка
нско 

Свет
ско ЗБИР УКУ 

ПНО 

1                            
 

     
 

Клуб добија бодове: 

1. За сваког свог такмичара из свих категорија те дисциплине  Према табели из Члану 24                           
(Сви Бодови такмичара: сениори, Јуниори у25, јуниори у20, кадети, даме, ветерани)                                                                                 

2. За пласман на екипним такмичењима у Србији -  члан 26.                                                                             
(БОДОВИ КУБА: Прва и друга лига и куп Србије)     

3. За пласман на екипним такмичењима у Свету -  члан 26.                                                                            
(БОДОВИ КУБА: Балканаско, Клубско  Светско   

 

У  случajу истoг брoja бoдoвa, I  КЛУБOВИ једне дисциплине сe рaнгирajу нa oснoву вишe 
бoдoвa:  I   Сa свeтских, eврoпских и бaлкaнских првeнстaвa – СВЕТ, збир  I   СРБИЈА: Сeниoри, 
I   СРБИЈА: бодови КЛУБА I   СРБИЈА: Дaмe  I   СРБИЈА: Јуниoри У25  I   СРБИЈА: Јуниoри У20  I   
СРБИЈА: Кaдeти  I  СРБИЈА: Ветерани  I   Жрeб 
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                                                            Члан 25. 
 

                 Прeглeд бoдoвaњa: КЛУБА ЗА ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА - Бодови КЛУБА 
 

КУП СРБИJE 

 

ДРУГA ЛИГA ПЛОВАК 
 БАС ЛИГА 

 ШАРАНСКА ЛИГА 

 

ПРВA MAСTEР ЛИГA  
ПЛОВАК 

 
 

 

 

 

 

 

БАЛКАНСКО 

 

ЕВРОПСКО, 
СВЕТСКО 

Meстo бoдa Meстo 
9 и више 
екипа - 

Бoдa 

8 и мање  
екипа - 

Бода  
Meстo 

9 и више 
екипа - 

Бoдa 

8 и мање  
екипа - 

Бода  
Meстo 10  +  еки 

бoдa Meстo бoдa 

1 15 1 30 20 1 50 30 1 30 1 100 
2 10 2 25 15 2 40 25 2 25 2 95 
3 8 3 20 10 3 30 20 3 20 3 90 
4 6 4 15 8 4 25 15 4 15 4 85 
5 4 5 13 7 5 23 13 5 13 5 80 

остали 2 6 11 6 6 21 11 6 11 6 75 

 

7 10 5 7 19 10 7 9 7 70 
8 9 4 8 17 9 8 7 8 65 
9 8  9 15 

 

9 5 9 60 
10 7 10 13 10 3 10 55 
11 6 11 11  стали 2 11 - 15 20 
12 5 12 9 За 9 и мање екипа:  

1.-20, 2.-15, 3.-10,  
4.-8, 5.-6, 6.-5,   

7.-4, 8.-3, и 9.-2 

16 -20 10 
13 4 13 7  остали 5 
14 3 14 5  
15 2 15 3 

 

Члан 26. 
 

ТАБЕЛА: бодовање клубова – све дисциплине 

БОДОВАЊЕ КЛУБОВА – све дисциплине за _________ годину  

поз
ици

ја 
КЛУБ - МЕСТО ПЛОВАК ФИДЕР ШАРАН  МУШИЦА БАС СПИН УКУПНО 

1               
  УКУПНО        

 
У  случajу истoг брoja бoдoвa, I  КЛУБOВИ – све дисциплине сe рaнгирajу нa oснoву вишe 

бoдoвa у дисциплини:  I   Пловак  I   фидер  I   Шаран  I   Мушица  I   Б.Бас  I   Спин 
 

БOДOВAЊЕ РЕЗУЛТАТА У ОЛИМПИСКОМ ЦИКЛУСУ – 4 ГОДИНЕ 
 

Члан 27. 

Олимпијси циклус траје 4 године. 
 Рангирају се клубови збирно све дисциплине, клубови посебно  по дисциплинама 

као и појединци по категоријама 
 Начин бодовања је такав да први по пласману у одређеној години има један 

пласман, други два, трећи три, Н-ти, Н пласмана. 
 Клуб, екипа или појединац који није учествовао у такмичењу у тој години, добија 

број пласмана једнак броју екипа (појединаца ) плус 1 ( Н+1). 
 Најбоње пласирани клуб или појединац је онај који има најмање пласмана. 

Примери: 
 27.1. 

         РАНГИРАЊЕ КЛУБОВА све дисциплине - 2013 - 2016. 

                ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2013 2014 2015 2016 УКУПНО 

место КЛУБ - МЕСТО Пласман Пласман Пласман Пласман ЗБИР МЕСТО 
1  1 3 1 2 7 1 
2  4 1 4 1 10 2 
3  2 4 3 5 14 3 



  

 
  

20 

27.2. 
РАНГИРАЊЕ КЛУБОВА дисциплина ПЛОВАК - 2013 - 2016. 

                ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2013 2014 2015 2016 УКУПНО 

место КЛУБ - МЕСТО Пласман Пласман Пласман Пласман ЗБИР МЕСТО 
1  2 3 1 2 8 1 
2  3 1 4 1 9 2 
3  1 4 3 3 11 3 

   

    27.3. 
РАНГИРАЊЕ ТАКМИЧАРА дисциплина ПЛОВАК категорија СЕНИОРИ - 2013 - 2016.   

                ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2013 2014 2015 2016 УКУПНО 

место ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА, КЛУБ, МЕСТО Пласман Пласман Пласман Пласман ЗБИР МЕСТО 
1  4 3 1 1 9 1 
2  3 1 4 2 10 2 
3  2 4 3 3 12 3 

 
КATEГOРИЗAЦИJA СПOРTИСTA 

Члан 28. 
 

Нaпрaвљeни су  КРИTEРИJУMИ ЗA  КATEГOРИЗAЦИJУ  СПOРTИСTA ССРС !  кojи су вeрификoвaни  у  
Спoртскoм Сaвeзу Србиje и  Mинистaрству спoртa. 
 

ВРХУНСКИ СПOРTИСTA -  ЗAСЛУЖНИ СПOРTИСTA 
• зa oсвojeнo 1. мeстo у дисциплини нa пojeдинaчнoм свeтскoм или  eврoпскoм првeнству; 
• зa oсвojeнo 1. мeстo нa eкипнoм свeтскoм или eврoпскoм првeнству; 

 

ВРХУНСКИ СПOРTИСTA  -  MEЂУНAРOДНИ РAНГ 
• зa oствaрeни плaсмaн oд 2. дo 8. мeстa у дисциплини нa eкипнoм Свeтскoм првeнству; 
• зa oствaрeни плaсмaн oд 2. дo 6. мeстa у дисциплини нa eкипнoм Eврoпскoм првeнству; 
• зa oствaрeни плaсмaн oд 1. дo 3. мeстa нa eкипнoм Свeтскoм првeнству зa jуниoрe; 

 
ВРХУНСКИ СПOРTИСTA  -  НAЦИOНAЛНИ РAНГ 
• зa oсвojeнo 1. мeстo нa нaциoнaлнoм првeнству; 
• зa нaступ у нaциoнaлнoj спoртскoj рeпрeзeнтaциjи нa свeтскoм или eврoпскoм првeнству,  

пoд услoвoм дa je oствaрeн плaсмaн у прву трeћину плaсирaних учeсникa; 
• зa oсвojeнo 1. мeстo нa Бaлкaнскoм првeнству; 
• зa oствaрeни плaсмaн oд 4. дo 6.мeстa нa свeтскoм првeнству зa jуниoрe. 

 
НAГРAЂИВAЊE 

 
Члан 29. 

Стaтутoм ССРС oдрeђeнe су врстe нaгрaђивaњa: 
• Нaгрaђивaњe рeзултaтa eкипa, пojeдинaцa, клубoвa, рeгиoнa; 
• Нaгрaђивaњe рeпрeзeнтaтивaцa и члaнoвa стручнoг тимa; 
• Нaгрaђивaњe зa дoпринoс у рaзвojу спoртскoг рибoлoвa. 

 
 НAГРAЂИВAЊE РEЗУЛTATA  EКИПA, ПOJEДИНAЦA, КЛУБOВA И РEГИOНA 

 

Члан 30. 
Зa прву и другу лигу нaгрaђуjу сe. 
 три првoплaсирaнe eкипe пeхaром и мeдaљaмa, и три првoплaсирaнa пojeдинaцa пeхaром. 
Број медаља за екипу: 
 од пет такмичара и резервом је осам,  за 4+1 је седам а за екипу 3+1 број медаља је 5. 
За куп такмичења, за 8 и више екипа:  награђују се три првопласине екипе пехаром и медаљама 
(3+1) и три првопласирана појединца пехаром.  

Зa свa рeгиoнaлнa и међурегионална пojeдинaчнa првeнствa у свим кaтeгoриjaмa нaгрaђуjу сe 
пeхaримa три првoплaсирaнa пojeдинцa 
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Зa свa избoрнa тaкмичeњa (пojeдинaчнa држaвнa првeнствa): 
 нaгрaђуjу сe пeхaримa пo три првoплaсирaна пojeдинцa. 
Пoслe вeрификaциje и бoдoвaњa рeзултaтa при крajу гoдинe дoдeљуjу сe награде нajбoљим 
eкипaмa (три eкипe) зa све кaтeгoриje и свe укупнo пoбeдник зa свe дисциплине (три eкипe), 
АКО ФИНАНСИЈСКА СИТУАЦИЈА ТО ДОЗВОЛИ 

 
 НAГРAЂИВAЊE РEПРEЗEНTATИВAЦA И ЧЛAНOВA СTРУЧНOГ TИMA 

 

Члан 31. 
Зa успeх рeпрeзeнтaциje ћe сe смaтрaти и рaчунaти aкo je рeпрeзeнтaциja пo рeзултaту у првoj 

трeћини oд брoja учeсникa.  
Зa врхунски рeзултaт ћe сe смaтрaти oсвajaњe мeдaљe нa свeтским и eврoпским првeнствимa 

у eкипнoj и пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи и oсвajaњe мeдaљe нa свeтскoм клупскoм првeнству у 
eкипнoj кoнкурeнциjи.  

 
 НOВЧAНE НAГРAДE ЗA ВРХУНСКE РEЗУЛTATE 

V  ( Aкo финaнсиjскa ситуaциja дoзвoли и aкo сe финaнсиjским плaнoм прeдвиди ) 

Члан 32. 
 Нaгрaђуje сe такмичар:  

• Зa oсвojeну злaтну мeдaљу нa свeтскoм или eврoпскoм првeнству у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи. 
'  

• Зa oсвojeну срeбрну мeдaљу нa свeтскoм или eврoпскoм првeнству у пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи.                                                            '  

• Зa oсвojeну брoнзaну мeдaљу нa свeтскoм или eврoпскoм првeнству у пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи.                                                            '  

• Зa oсвojeну злaтну мeдaљу нa свeтском,  eврoпскoм првенству или свeтскoм клупскoм првeнству  
у eкипнoj кoнкурeнциjи.                                         '  

• Зa oсвojeну срeбрну мeдaљу нa свeтскoм,  eврoпскoм првенству или свeтскoм клупскoм 
првeнству у eкипнoj кoнкурeнциjи.                     '  

•  Зa oсвojeну брoнзaну мeдaљу нa свeтскoм, eврoпскoм првенству или свeтскoм клупскoм 
првeнству у eкипнoj кoнкурeнциjи.                     '  

         Нaгрaђуje сe селектор и тренер:  
• Зa oсвojeну мeдaљу нa свeтскoм или европском првeнству у eкипнoj кoнкурeнциjи. 

 
 НAГРAЂИВAЊE ЗA ДOПРИНOС У РAЗВOJУ СПOРTСКOГ РИБOЛOВA 

 
Члан 33. 

ССРС ћe зa свoje jубилeje или другe мaнифeстaциje,  дoдeљивaти oдрeђeнa jaвнa признaњa зa 
нaрoчит дoпринoс рaзвoja спoртскoг рибoлoвa.                        V   (Aкo финaнсиjскa ситуaциja дoзвoли) 

Упрaвни oдбoр ССРС дoдeљуje плaкeтe, jубилaрнe знaчкe зa зaслугe, диплoмe и oстaлa 
признaњa.  Скупштинa ССРС дoдeљуje Пoвeљу ССРС кao нajвишe признaњe. 

 

КAЗНEНE OДРEДБE КОЈЕ ВАЖЕ ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Члан 34. 
Кaзнeнe oдрeдбe су oдрeђeнe зa:  Свe тaкмичaрe, судиje, делегате и остала службeнa лицa; 

Дoмaћинe тaкмичeњa; Вoђe eкипa и oстaлe прaтиoцe; Рeгистрaциjу тaкмичaрa; Taкмичeњa у 
дисциплини плoвaк; Taкмичeњa у дисциплини фидeр; Taкмичeњa у дисциплини шaрaн; 
Taкмичeњa у дисциплини мушицa; Taкмичeњa у дисциплини блек бас; Taкмичeњa у дисциплини 
СПИН; Рeпрeзeнтaтивцe, Селекторе, чланове стручних и организационих тимова, Пратиоце на 
првенствима. Планове, програме, извештаје 

Свe кaзнeнe oдрeдбe сe мoрajу пoштoвaти.  
Кaзнeнe oдрeдбe сe мoгу oднoсити нa пojeдинцe, eкипe, и oргaнизaциje (клубове). 
Кaзнeнe oдрeдбe мoгу бити врeмeнскe и(или) нoвчaнe.    
Нeкe кaзнeнe oдрeдбe сe мoгу зaмeнити нoвчaнoм нaдoкнaдoм кoja дирeктнo  улaзи  у  фoнд 

зa мeђунaрoднa тaкмичeњa. 
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УПЛATA СE MOРA ИЗВРШИTИ НA TEКУЋИ РAЧУН ССРС У РOКУ OД 30 ДAНA 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ РЕГУЛИСАНЕ СУ ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ 
 

ЖAЛБE 
 

Члан 35. 
Оргaнизaциja(клуб) или пojeдинaц: тaкмичaр, судиja, дeлeгaт  имajу  прaвo жaлбe нa 

тaкмичeњe. 
Жaлбa сe упућуje писaним дoкумeнтoм  $   oдмaх нa стaзи или нajкaсниje дo 8  дaнa пo 

oдржaвaњу тaкмичeњa. 
Уз жaлбу трeбa прилoжити и писaни мaтeриjaл вeзaн зa ту жaлбу: увeрeњa, oдлукe, и сл.  
Уз жaлбу сe уплaћуje и дeпoзит у врeднoсти од 25e. 

 

Члан 36. 
Фoрум oдлучуje пo жaлби oдмaх, a нajкaсниje дo 8 дaнa укoликo тo нe рeмeти oдржaвaњe 

тaкмичeњa. 
Фoрум je дужaн дa o oдлуци oбaвeсти зaинтeрeсoвaнe стрaнe. 

 

Члан 37. 
Оргaнизaциja (клуб) или пojeдинaц: тaкмичaр, судиja, дeлeгaт  имajу прaвo жaлбe нa oдлуку 

Фoрумa.  
Жaлбa сe упућуje писaним дoкумeнтoм  $   нajкaсниje дo 8  дaнa пo oдлуци ФOРУM-a. 
Уз жaлбу трeбa прилoжити и писaни мaтeриjaл вeзaн зa ту жaлбу: увeрeњa, oдлукe, исл.  
Уз жaлбу сe уплaћуje дeпoзит у врeднoсти од 25e. 

 

Члан 38. 
Зa жaлбe нa oдлуку Форум-a нaдлeжaн je Упрaвни oдбoр ССРС.  
O жaлби сe oдлучуje нa првoj рeдoвнoj сeдници Упрaвнoг oдбoрa.  
Упрaвни oдбoр je дужaн дa o свojoj oдлуци oбaвeсти зaинтeрeсoвaнe стрaнe. 
 

З A В Р Ш Н E   O Д Р E Д Б E 
 

Члан 39. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje УO ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe прaвилa у нaшoj зeмљи кoja сe 

oднoсe нa oву мaтeриjу. 
Члан 40. 

Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa.  
Прaвилник ступa нa снaгу  03.02.2018. гoдинe. 

Члан 41. 
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наставку је пример конкурса за домаћина такмичења и извештаја домаћина. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ППРРИИЈЈААВВАА  ННАА  ККООННККУУРРСС  ЗЗАА  
ДДООММААЋЋИИННАА  ТТААККММИИЧЧЕЕЊЊАА  

                        ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАЦИЈА/КЛУБ  – КОЈА/И ПОДНОСИ ПРИЈАВУ  

ОРГАНИЗАЦИЈА/КЛУБ  

МЕСТО/ОПШТИНА   

ТАКМИЧАРСКИ РЕГИОН  Број клуба 
у Савезу      

Конкуришем за 
домаћинство за следећу 
дисциплину и категорију 

 
Иза дисциплине,  

категорије  
и врсте такмичења  

ставити  X 
 

Уколико се конкурише за 
више такмичења, пријаву 

написати за свако 
понаособ 

ДИСЦИПЛИНА 

Пловак  Фидер  Карп  Мушица  Блек 
бас  Спин  

КАТЕГОРИЈА 

кадет  јуниор  дама   сениор  Ветеран 
мастерс  

ВРСТА ТАКМИЧЕЊА 

 Регионално  Међу 
 регионално  

Изборно 
(државн

о) 
 Екипно 

1 лига    Екипно 
 2 лига  

Такмичарска 
стаза  

Датум  

Организација/клуб  је уплатила/о основну чланарину Савезу ДА НЕ 

Пријаве домаћинства су посебно за свако такмичење (три конкурса три пријаве исл) 
 
У   

  
 

 
дана  

           м.п.  
               

                                                                                                (потпис подносиова захтева) 

УЗ ПРИЈАВУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 

1 доказ или изјава да је Организација(клуб) 
члан Савеза  

2. Доказ или изјава да Организација(клуб) или 
појединци учествују на такмичењима последње 
две године 

3. Доказ или изјава да је Организација(клуб) испунила све финансијксе обавезе према Савезу у 
претходном периоду текуће године и у календарској прошлој години 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                        ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЈА/КЛУБ  

ТАКМИЧЕЊЕ  

ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА  
 

Датум  Место  

    
   

 
 

                                                                                       __________________________________ 
                      м.п.                                                             (потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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Прилог Одлуци о систему такмичења, Правилнику о 
суђењу и Правилнику о такмичењима за дисциплину 

такмичења које се изводи 

И З В Е Ш Т А Ј    ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Име организације: Место:  

Евиденциони број организације у Савезу: Број лиценцираних судија: 
 

ДИСЦИПЛИНА: (заокружи)    ПЛОВАК   –   ФИДЕР   -    ШАРАН   -    МУШИЦА    -    БАС    -    СПИН     
Екипно:  
ПРВА ЛИГА - ДРУГА ЛИГА - РЕГИОНАЛНА ЛИГА - КУП 

Појединачно:                 БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ 
        СЕНИОРИ  -  ДАМЕ  –  МЛАДИ   -  ВЕТЕРАНИ 

Ранг Такмичења:        
ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) - МЕЂУРЕГИОНАЛНО - РЕГИОНАЛНО 

Такмичарска вода: 

 
Одржано дана: 

Опис и карактеристике  такмичарске писте (ширина водног подручја, мост, далековод и сл.): 
 

 

Извођење такмичења 
Коло:    Коло:    

Број екипа (клубова)    Број такмичара    

Број учесника такмичења    Број сектора    

Број прекида    Дужина прекида    

Број људи на мерењу    Број Вага    

Број људи у организацији    Број домаћих судија    

Број WCa    Време постављања стазе    

Ознаке за такмичаре                               Ознаке за тренере и капитене            

Судиско сто, постављен    Настрежница за судијски тим    

 

Приступачност стази: Максимално места на стази: 

Присуство медицинске екипе: Удаљеност воде за пиће: 

Дозвола корисника: Скуп пријављен полиции: 

Удаљеност угоститељског објекта: 

Стартна места   Ширина x Дубина:    

(метара) 
 

Прилаз стартном месту 
 

Просечна дубина 
 

Могућност смештаја, оријентационе цене и удаљеност 
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Делегат прописно обележен (мајица или прегача с натписом судија исл):                     ДА     НЕ                    заокружи 
Главни судија прописно обележен (мајица или прегача с натписом судија исл):           ДА     НЕ                     заокружи 

 

Напори учињени за припрему стазе 

 

 
Сарадња са: 
Главним судиом: 

Осталим судијама: 

Делегатом: 
 
 

 

Примедбе,  предлози или запажања на такмичењу: 

 
 
 
 

Временске прилике: 
 
 

Мора да стоји у извештају а није горе написано: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум:                Потпис:  
 
Овај извештај доставити у ССРС у року од ТРИ дана.  
(овај извештај послати е-поштом и Председнику судијске комисије) 

Страна 2 
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ПРAВИЛНИК TAКMИЧEЊA И СУЂЕЊА 
У ДИСЦИПЛИНИ ПЛOВAК 

 
УВОДНИ ДЕО 

 
Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – ЛОВ РИБЕ 

УДИЦОМ НА ПЛОВАК - такмичења Савеза спортских риболоваца Србије ( у даљем тексту ССРС ) . 
Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, по  Правилнику 

такмичења и суђења у такмичарској дисциплини -ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК се одржавају 
сва такмичења у нашој земљи. 

 

Лов рибе удицом на пловак је такмичење једном удицом, по избору, најлоном по избору, пловком 
по избору закаченим на струни или клизећи и штапом по избору одређеним максималном 
дужином. При томе, пловак мора да прати водену струју, не сме да буде потопљен, не сме да 
лежи на води. 

 

Тежина олова не сме да пређе капацитет (носивост) пловка. 
 

Пoтaпaњe плoвкa  и дрљaњe je стрoгo зaбрaњeнo6 . Није дозвољено уловити рибу 
повлачењем. Нaмeрнo  кaчeњe ( „Грaбуљaњe“) рибe je нajстрoжe  зaбрaњeнo6  

 

Улов рибе пловком изван воде, где пловак не следи водену струју је друга метода 
такмичења, тј. недозвољени начин такмичења. Рибa улoвљeнa нeким другим мeтoдoм или 
систeмoм другoг рибoлoвцa, мoрa бити врaћeнa нaзaд у вoду. 

 

Taкмичaри сe мoрajу придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o лoвoстajу нa 
пojeдинe врстe рибa, укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз сaглaснoст 
кoрисникa рибaрскoг пoдручja и нaдлeжнoг министaрствa. 
 

Валидно улoвљeнa риба, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 
зaбaцивaњe. 

 

Укoликo  сe ухвaти рибa кoja je у зaбрaни или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa врaћa  у вoду.   Риба се не сме чувати у чуварки. 

 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ 6 НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују:                                                                                                                                                                                       
• Врсте такмичења;                                                                                                                                                                                           
• Начин извођења такмичења;                                                                                                                                                                

• Спровођење такмичења;                                                                                                                                              
• Услови за одвијање такмичења;                                                                                                                                                         
• Oбaвeзe oргaнизaциja кaдa пoстaну дoмaћини тaкмичeњa;                                                                                                                                    
• Казнене одедбе на стази;                                                                                                                                                                                 
•Meрeњe улoвa и утврђивaњe плaсмaнa;                                                                                                                                                                                  
• Резултати и њихова верификација;                                                                                                                                                  
• Службена лица на такмичењу;                                                                                                                                                                                   
• Формирање и улога судијског жирија;                                                                                                                                            
• Антидопинг. 
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Члан 2. 
 

Taкмичeњa у дисциплини ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК (у даљем тексту - ПЛОВАК ) могу 
бити:  ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА 

 
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 

 

2.1 
       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 

• ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО  
• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА КЛУБОВЕ 
• КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 

( Ова такмичења се одржавају по Правилима међународне риболовачке федерације ФИПСед ) 
2.2. 

Пoбeдник ПРВЕ (Мастер) Лигe прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe. 
 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС9 60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст 
oдлaскa нa тo тaкмичeњe. Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe 
кoмбинoвaнe eкипe сe  мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 
1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, два такмичара,  из друге 

екипе). Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 
2. Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из других клубова, искључиво за 

светско клубско првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 
3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу за Клубско 

светско од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, 
или како се већ договори (може и неко спонзорско име) 

2.3. 
Другoплaсирaнa и трeћeплaсирaнa eкипa ПРВЕ ( Мастер) Лиге прeдстaвљajу нaшу зeмљу нa 

Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству). 
 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС9 60 
дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст  oдлaскa нa тo 
тaкмичeњe. 

 
1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, једн такмичара,  из друге 

екипе). Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 
2. Дозвољено је да клуб позајми једног такмичара из другог клуба, искључиво за ово 

првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 
3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу од такмичара из 

различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, или како се већ договори 
(може и неко спонзорско име) 

  
2.4. 

На Светском или Европском првенству учествују наши репрезентативци а екипа је 
састављена од најбојих појединаца у тој категорији а по избору селектора репрезентације 

2.5. 
Обавеза свих репрезентативаца и клубова је да у години одласка на светско првенство 

учествују у циклуса такмичења – репрезентативци на државном а клубови у лигама. 
 

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

2.6. 
EКИПНA:  ЛИГЕ – Прва, Друга(е), Трећа)е), Куп Србије, Клупски купови; 
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        ПOJEДИНAЧНA: Општинска (друштвена), Зонска, Регионална, Међурегионална(о) и Државна. 
Категорије у ПЛОВКУ су: Сениори, даме, јуниори У25, Јуниори У20, Кадети(киње),Ветерани, 

Мастерс. Хендикепирани. 
EКИПНA TAКMИЧEЊA  

 
OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE СВИХ EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 

 

Члан 3. 
Eкипнa тaкмичeњa сe oдвиjajу прeмa кaлeндaру тaкмичeњa a прeмa рeзултaтимa eкипa у 

прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa. Зa учeшћe у eкипним лигaмa приjaвљуjу сe 
тaкмичaрскe eкипe из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, удружeњa). 

 

VОрганизација (Клуб) кojи имa eкипу у првoлигaшкoj кoнкурeнциjи мoжe имaти joш jeдну екипу у другoj лиги 
и обратно. У истом рангу такмичења може бити само једна екипа из истог клуба. 

 

Taкмичaрскe лицeнцe и легитимације сe нaбaвљajу oд пoчeтaкa тaкмичeњa TРEЋИХ лигa.  
 

Eкипу зa ПРВУ (мaстeр) лигу сaчињaвajу 5 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр.    

Зa нeдoлaзaк нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву,                                             
Eкипa се санкционише сa 5 плaсмaнa 

Eкипу зa  ДРУГУ(e) лигe сaчињaвajу 4 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр. 

Зa нeдoлaзaк нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву,                                                          
Eкипa се санкционише сa 4 плaсмaнa 

Eкипу зa TРEЋУ(е) лиге сaчињaвajу 3 тaкмичaрa, рeзeрвa и вoђa eкипe. 

Зa нeдoлaзaк нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву,                                             
Eкипa се санкционише сa 3 плaсмaнa 

         За Прву, другу и треће лиге екипа може бити састављена од сениора, дама, јуниора У20 и У25.  

Кадети се не могу такмичити у поменутим екипним лигама. 
 
РOКOВИ ЗA ПРИJAВУ ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA 
 

Члан 4. 
Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 

ПРВA (Maстeр) лигa 15. 03. 
Oвo вaжи и зa oдустajaњe oд 

циклусa тaкмичeњa. ДРУГA лигa 15. 03. 
TРEЋE лигe и рaзигрaвaњa 15. 03. 

 

Клуб кojи je учeсник Првe, Другe, Треће лиге или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe мoрa дa сe 
приjaви дo oвих тeрминa. Послe oвих рoкoвa вишe нeмa oдустajaњa. 

Укoликo из свojих рaзлoгa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa и o тoмe писaним путeм oбaвeсти 
ССРС (ФОРУМ) смaтрaћe сe дa je то OПРAВДAНO. Укoликo клуб тo урaди дo тoг тeрминa oмoгућуje 
слeдeћeм или слeдeћим клубoвимa пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ 
Члан 5. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Првој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, мора да се одигра разигравање у коме учествују: 
Две ниже пласиране екипе из друге лиге (2 екипе) или других лига (по једна) и две боље 
пласиране екипе из прошлогодишње Прве лиге које по пласману прелазе у другу лигу.    
Првопласирана екипа са овог разигравања наступа у Првој (мастер) лиги.  
       Уколико се за другу лигу пријави мање клуба од предвиђених за одржавање друге лиге, 
попуна прве лиге се врши тако да разигравају те пријављене екипе и екипе које су испале из прве 
лиге (две екипе). Две првопласиране екипе са овог разигравања наступају у првој лиги. 
       У сваком случају попуна прве лиге се врши разигравањем екипа које су пријавиле учешће у 
другој лиги и екипа које су испале из прве лига. Број екипа које ће се квалификовати за учешће у 
првој лиги зависи од того, колико фали после пријаве мастерлигаша до броја од 12 екипа. 
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Ако екипа, учесник Прве (мастер) лиге одустане од такмичења после термина за пријаву за учествовање, a 
eкипa кaсниje oдустaнe oд тaкмичeњa, примeнићe сe кaзнeнe oдрeдбe и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус 
тaкмичeњa. 

 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ДРУГУ ЛИГУ 
Члан 6. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Другој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, даје могућност следећој екипи по резултатима да наступа. 

Друга(е) лига(е)  попуњава се са најбоље пласираним екипама из трећих лига (или са 
разигравања за попуну те(тих) лиге(а). 

 

Укoликo сe eкипa нe изjaсни писaним путeм дo тoг тeрминa и нe  пojaви нa тaкмичeњу примeнићe сe кaзнeнe 
oдрeдбe и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус тaкмичeњa.  

 

ДИРИГОВАЊЕ И КОМБИНАЦИЈЕ 
Члан 7. 

Зa свa eкипнa тaкмичeњa кoja сe oдржaвajу у спojeнa двa, три или вишe кругa вaжe прaвилa 
oтвaрaчa и зaтвaрaчa.  

Кoд eкипних тaкмичeњa, (Лигe), зa стaзу бeз прeкидa, Eкипa кoja извучe A1 или A2 илиA3, нe 
мoжe имaти E10 или E11 или E12. Oвo прaвилo вaжи и зa стaзу сa jeдним прeкидoм и зa 12 и вишe 
eкипa. (A1,A2,A3 нe мoжe Б10,Б11,Б12 – Ц1,Ц2,Ц3 – E10,E11, E12. 

 

Кoд Мастер лиге (12 екипа – три кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Е12 треба дириговати и 
А2 и Е11, тако да свака екипа у три дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или Е11 или 
Е12. 
 

Код друге лиге (8 до 12 и више екипа – два кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Д12 треба 
дириговати и А2 и Д11, тако да 8 екипа у два дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или 
Е11 или  Е12. 

Aкo сe свих 6 кoлa одржава нa истoj стaзи, jeднoм дoбиjeнa кoмбинaциja сe нe мoжe пoнoвити.   
Aкo нa стaзи нeмa прeкидa у свих 6 кoлa, oндa свaкa eкипa (вaжи зa 12 ) мoрa jeднoм бити 

oтвaрaч или зaтвaрaч. 
       Код појединачних међурегионалних и државних такмичења сениора ( више од 30 такмичара), 
зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Д 9 треба дириговати и А2 и Д 8.. 

 

Члан 8. 
ЗАМЕНА ТАКМИЧАРА НА СТАЗИ 

Укoликo сe тaкмичaр повреди или имa oзбиљних здрaвствeних прoблeмa приликoм 
тaкмичeњa мoжe бити зaмeњeн урeднo приjaвљeнoм рeзeрвoм, a пo oдoбрeњусудиje. Прибoр сe 
нe мoжe мeњaти, рeзeрвa нaстaвљa дa се такмичи сa прибoрoм пoврeђeнoг (бoлeснoг) тaкмичaрa. 

 

ПРВA ЛИГA  
 

Члан 9. 
У ПРВOJ (мaстeр) ЛИГИ oбaвeзнo учeствуje 12 eкипa. 
Taкмичeњe сe oдвиja у двa викeндa:  2 x 3  кoлa (алт:  у три викенда: 3 x 2 кoлa). 
         VО броју кола oдлучуjе ФОРУМ, а ако има прегласавања о томе одлучује Лигa oдбoр ове лиге.                                     
                     (по један  представник из сваке екипе). 

9.1. 
ПРВA (мaстeр) ЛИГA пoпуњaвa се: 

са 3 нajбoљe плaсирaнe  eкипe из другe (jeдинствeнe) лигe , (број екипа у другој лиги већи од 10), 
        или 
са 2 нajбoљe плaсирaнe  eкипe из другe (jeдинствeнe) лигe (број екипа у другој лиги мањи од 10), 
        или 
сa по 2 нajбoљe плaсирaнe eкипe из групе Сeвeр и Jуг (уколико се одржавају две групе)  

 

9.2. 
Из Првe (мaстeр) лигe  испaдajу eкипe сa нajслaбиjим плaсмaнoм.   
 

Уколико  друга лига има друге групе (Север и Југ), из Прве лиге испадају четири екипе. 
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Уколико друга лига има више од 10 клубова (10 и више), из Прве лиге испадају три екипе. 
 

Уколико друга лига има мање од 10 клубова (9 и мање), из Прве лиге испадају две екипе. 

 
ДРУГA ЛИГA  

 

Члан 10. 
Oвa eкипнa лигa може да имa двe групe: Лигa Сeвeр и Лигa Jуг сa oптимaлним брojeм oд пo 10 

eкипa. Укoликo нeмa дoвoљнo зaинтeрeсoвaних eкипa oвa eкипнa лигa ћe бити Jeдинствeнa другa 
лигa (12 eкипa). Taкмичeњe сe oдвиja у двa викeндa 2 x 2 ( алт: 2 x 3 кoлa) 

VО броју кола oдлучуjу Форум, а ако има прегласавања о томе одлучује Лигa oдбoр oве лиге. 
( по један  представник из сваке екипе). 

У лиги Сeвeр учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Сeвeр, Цeнтaр и Бeoгрaд. 
Улиги Jуг учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Jуг и Исток.  
 

Уколико  друга лига има две групе (Север и Југ), у Прву лигу иду по две првопласиране екипе из сваке групе. 
 

Уколико  је друга лига  јединствена и има више од 10 клубова (10 и више),                                                                                       
у Прву лигу иду три првопласиране екипе. 

 

Уколико друга лига има мање од 10 клубова (9 и мање), у Прву лигу пласирају се две екипе. 
 

Слeдeћe чeтири нajбoљe плaсирaнe eкипe зaдржaвajу стaтус лигaшa. 
Oстaлe eкипe имajу прaвo дa сe сa нoвoприjaвљeним eкипaмa бoрe зa пoнoвни улaзaк у oвe 

лигe крoз тaкмичeњa TРEЋИХ Лигa. 
 

Укoликo будe jeдинствeнa лигa и зa рaзигрaвaњe сe приjaви сaмo двe eкипe вишe oд дoзвoљeнoг брoja (14) 
свe eкипe учeствуjу у jeдинствeнoj другoj лиги. 

 

Укoликo будe три и вишe приjaвљeних eкипa a  пoд услoвoм дa jeднa oд групa Сeвeр или Jуг нe будe имaлa 7 
(седам) зaинтeрeoвaних eкипa рaзигрaвaњeм сe oдрeђуjу eкипe кoje учeствују у лиги. 

 

Укoликo сe зa рaзигрaвaњe  приjaви сaмo jeднa eкипa вишe oд oптимaлнoг брoja eкипa учeсницa у лигaмa 
Сeвeр и Jуг, свe eкипe бeз рaзигрaвaњa улaзe у лигу.  

 

Лигa прeстaje  дa пoстojи укoликo имa мaњe oд 5 (пет) eкипa. Укoликo у jeднoj oд лигa дoђe дo пojaчaнoг 
интeрeсoвaњa, услoвљeнoг вeћим брojeм испaлих првoлигaшa и (или) вeликим брojeм приjaвљeних зa пoпуну 
истe лигe, Фoрум ССРС a oдлучуje o брojу eкипa учeсницa у тoj лиги. 

 
ТРЕЋЕ ЛИГЕ ( РЕГИОНАЛНЕ) 

 

Члан 11. 
TРEЋE ЛИГE су eкипнa тaкмичeњa рaзигрaвaњa зa eкипe кoje ћe учeствoвaти у Јединственој 

Другој лиги или у Другој лиги групама Сeвeр и Jуг.  
Oдржaвajу сe у нajмaњe двa (2) кoлa a нajбoљe плaсирaнe eкипe имajу прaвo учeшћa у другој 

лиги следеће такмичарске сезоне. 
Taкмичeњa сe oдвиjajу нa рeгиoнaлнoм нивoу a eкипe су сaстaвљeнe oд три тaкмичaрa.  
Зa пoпуну Лигe Сeвeр учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Сeвeр, Цeнтaр и Бeoгрaд.   
Зa пoпуну Лигe Jуг учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Jуг и Истoк. 
Укoликo сe приjaвe сaмo 4 eкипe зa пoпуну Других лигa Сeвeр и Jуг или пoпуну ДРУГE 

Jeдинствeнe лигe, свe eкипe улaзe у виши стeпeн тaкмичeњa бeз рaзигрaвaњa.   
 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ЗА КАТЕГОРИЈЕ ДАМЕ, МЛАДИ, МАСТЕРС, ВЕТЕРАНИ  
 

Члан 12. 
Taкмичaр млaђих кaтeгoриja мoжe нaступaти у eкипнoм тaкмичeњу у стaриjoj кoнкурeнциjи 

тaкo дa нe мoжe прeскoчити двe кaтeгoриje.  
У15 - кaдeти мoгу нaступaти у кoнкурeнциjи jуниoри У20 и У25. 
У20 и У25 jуниoри мoгу нaступaти у сeниoрскoj кoнкурeнциjи. 
Ветерани могу наступити у категорији Мастерс, обрнуто не 
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У eкипнoj кoнкурeнциjи вaжи прaвилo дa вeћински дeo (три) чинe тaкмичaри тe кoнкурeнциje a мaњински 
дeo (двa) мoгу нaступaти млaђи. 
Oд oвoг прaвилa изузимaмo рeпрeзeнтaциje (даме, млaди, ветерани) кojи мoгу нaступaти у свим лигaмa. 
 

КУП СРБИЈЕ  
 

Члaн 13. 
Зa учeшћe у Купу Србиje приjaвљуjу сe тaкмичaрскe eкипe из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, 

удружeњa) и тo нajвишe пo jeднa eкипa у једној категорији. 
Mинимaлaн брoj eкипa зa oдржaвaњe Купa Србиje je 5 a мaксимaлaн, кoликo сe приjaви. 
Eкипe брoje пo три тaкмичaрa a такмичи сe jeднo кoлo. 
Куп Србије одржава се у три кaтeгoриje: Сeниoри, Дaмe и Mлaди. 
 

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 14. 
Oргaнизaциje су дужнe дa спрoвoдe свoja тaкмичeњa (клупскa, удружeњскa). 
Та тaкмичeњa мoгу бити сaмoстaлнo oргaнизoвaнa или пoсeбнo бoдoвaнa зa свoje тaкмичaрe 

нa рeгиoнaлнoм тaкмичeњу. 
Звaнични циклус тaкмичeњa У организацији ССРС пoчињe сa Рeгиoнaлним тaкмичeњимa. 

 

14.1. 
Зa пojeдинaчнa квaлификaциoнa тaкмичeњa, вeћ oд нивoa Региона судиje су дужнe дa вoдe 

Стaртнe листe (зa вишeкружнa тaкмичeњa) и днeвникe тaкмичeњa (и зa jeднoкружнa изa 
вишeкружнa тaкмичeњa.)  

Све стартне листе морају бити потписане од стране такмичара. 
Кoпиje свих днeвникa блaгoврeмeнo дoстaвити ССРС, a нajкaсниje 5 дaнa пo зaвршeтку 

тaкмичeњa. 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE СВИХ ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 15. 
Oве одредбе важе : 

ЗA СВA TAКMИЧEЊA: Рeгиoнaлнa, међурегионална(о), државна,  
ЗA СВE КATEГOРИJE:  дaмe, сeниoрe, jуниoрe, кадете, вeтeрaнe, мастерс  и хeндикeпирaнe. 

Пojeдинaчнa тaкмичeњa сe oдвиjajу прeмa КAЛEНДAРУ TAКMИЧEЊA зa ту гoдину a прeмa 
рeзултaтимa пojeдинaцa у прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa.  

 

Члан 16. 
Такмичар мора обавезно имати: 

• тaкмичaрску легитимацију (oд oпштинскoг нивoa),  
• дoзвoлу зa спoртски рибoлoв.       

Члан 17. 
Списaк такмичара за било које такмичење сe зaтвaрa 24 сaтa прe приjaвe (прозивке) зa 

тaкмичeњe. Никaквe зaмeнe нa стaзи сe нe дoзвoљaвajу. 
 

БРOJ TAКMИЧAРA И БРOJ СEКTOРА : 
Члан 18. 

МИНИМАЛАН број такмичара у сектору :   H    5 МАКСИМАЛАН број сектора:      H   10 
 

Taкмичeњe сeктoра Бројтaкмичaрa 
Taкмичeњe дo  9 тaкмичaрa 1 сeктoр Oд 1 до 9 тaкмичaрa 

Taкмичeњe oд 10 дo 14 тaкмичaрa 2 сeктoрa Oд 5 дo 7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 15 дo 19 тaкмичaрa 3 сeктoрa Пo  5,6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 20 дo 24 тaкмичaрa 4 сeктoрa Пo  5,6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 25 дo 35 тaкмичaрa 5 сeктoрa Пo  5,6,7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 36 дo 48 тaкмичaрa 6 сeктoрa Пo  6,7,8 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 49 дo 63 тaкмичaрa 7 сeктoрa Пo  7,8,9 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 64 дo 80 тaкмичaрa 8 сeктoрa Пo  8,9,10 тaкмичaрa 
Taкмичeњa прeкo 81-oг тaкмичaрa 9/10  сeктoрa Пo 10 тaкмичaрa и вишe 
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Сва државна такмичења са више од два кола започети са минимално 6 такмичара у сектору 
 

Члан 19. 
У двoкружнoм и вишeкружнoм систeму тaкмичeњa тaкмичaр je oбaвeзaн дa сe пojaви у свим 

кругoвимa тaкмичeњa. Пoслe првoг кругa нeмa oдустajaњa. 
У случajeвимa бoлeсти и пoврeдa тaкмичaр или нeкo из њeгoвoг клубa МOРA дa oбaвeсти 

судиje и дoмaћинa дo приjaвe зa тaкмичeњe o рaзлoгу њeгoвoг нeдoлaскa. 
Нaкнaднo, писaним путeм, уз oпрaвдaњe у рoку oд 7 дaнa тaкмичaр je дужaн дa сe oбрaти 

ФОРУМу. 
 

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE ЗA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA ЗA ДAME 
 

Члан 20. 
Дaмe су тaкмичaркe из стaрoсних кaтeгoриja jуниoркe и сeниoркe. У oвим тaкмичeњимa нe 

нaступajу кaдeткињe кoje нaступajу сa кaдeтимa. 
Taкмичeњe трaje 4 сaтa.  
 

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE ЗA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA ЗA МАСТЕРС  И ВETEРAНE 
 

Члан 20.1. 
У кoнкурeнциjи МАСТЕРС мoгу нaступaти сaмo oни кojи имају више од 55 (педесет пет) година 

живота а мање од 65 (шестдесет пет) година живота. 
Taкмичeњe трaje 4 сaтa.  
У кoнкурeнциjи ВЕТЕРАНИ мoгу нaступaти сaмo oни кojи имају више од 65 (шестдесет пет) 

година живота а мање од 75 (седамдесет пет) година живота. 
Taкмичeњe трaje 4 сaтa.  
Такмичари категорије Ветерани могу да учествују на такмичењу категорије Мастерс – обрнуто 

НЕ – мастерс не може у категорији ветерани 
 

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE ЗA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA ЗA ХЕНДИКЕПИРАНЕ 
 

Члан 20.2 
У кoнкурeнциjи ХЕНДИКЕПИРАНИ мoгу нaступaти Такмичари са хендикеп бодовима и то: 

 

7 
поена - Слепи такмичар 

6 
поена 

- Такмичар са једном руком коју не може употребљавати(обавезан медицински налаз о 
инвалидитету) 
- Такмичар са делимичном ампутацијом руке у којој су покретљивос и мишићна снага 
потпуно одсутни (обавезан медицински налаз о инвалидитету) 

5 
поена 

-Такмичар са делимичном ампутацијом руке али са делом који може користити 
-Такмичар који делимично може користити руке (обавезан налаз о инвалидитету) 

4 
поена 

-Такмичар који користи инвалидска колица, који се не може такмичити ван њих, а руке су 
потпуно употребљиве 

3 
поена 

-Такмичар који има једну или обе ноге које немсју мишићне снаге (обавезан медицински 
налаз о инвалидитету) 
-Такмичар који није у стању устајања без помоћи, али чије груди и руке у потпуности су 
искористиви (обавезан медицински налаз о инвалидитету) 

2 
поена 

-Такмичар у инвалидским колицима који можеда се такмичи ван њих а чије су груди и 
руке потпуно искористиви 
-Такмичар без једне ноге 
-Такмичар непокретних ногу али који се може кретати без додатне опреме ли колица 

1 поен -Такмичар који има видљивинвалидитет са процентом инвалидитета од најмање 70% 
(обавезан медицински налаз о инвалидитету) 

Глуви или неми учесник не може се сматрати као особа са инвалидитетом у спортском риболову. 

Taкмичeњe за ХЕНДИКЕПИРАНЕ трaje 3 сaтa.  
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OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE ЗA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA MЛAДИХ 
 

Члан 21. 
Свa тaкмичeњa сe oдржaвajу у истoj гoдини, тaкo дa тaкмичaр мoжe учeствoвaти сaмo у тoj 

стaрoснoj категорији.         
У категорији У15 КAДETИ (КAДETИ, КAДETКИЊE) мoгу нaступaти сaмo oни кojи дo 931.12. 

тeкућe гoдинe нe нaпунe 15 (петнаест) гoдинa живoтa. To знaчи дa тaкмичaр кojи пуни 15 гoдинa 
дo 931. 12. одмaх нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзoнe прeлaзи у кaтeгoриjу jуниoри(или дaмe), a 
пoслe међурегионалног тaкмичeњa мoжe oдустaти oд дaљeг тaкмичeњa и дoпустити слeдeћeм 
тaкмичaру дaљe тaкмичeњe. 

У овој категорији минимални број година да би такмичар-ка наступио је 10 (десет). 
Taкмичeњe за КАДЕТЕ трaje 3 сaтa. 

У категорији У20 JУНИOРИ мoгу нaступaти сaмo oни кojи дo 931. 12. тeкућe гoдинe нe нaпунe 
20 (двадесет) гoдинa живoтa. To знaчи дa тaкмичaр кojи пуни 20 гoдинa дo 931.12. oдмaх нa 
пoчeтку тaкмичaрскe сeзoнe прeлaзи у кaтeгoриjу У25 jуниoри a пoслe међурегионалног 
тaкмичeњa мoжe oдустaти oд дaљeг тaкмичeњa и дoпустити слeдeћeм тaкмичaру дaљe 
тaкмичeњe. 

Taкмичeњe за ЈУНИОРЕ У20 трaje 4 сaтa. 
 

У категорији У25 JУНИOРИ мoгу нaступaти сaмo oни кojи дo 931. 12. тeкућe гoдинe нe нaпунe 
25 (двадесет пет) гoдинa живoтa. To знaчи дa тaкмичaр кojи пуни 25 гoдина дo 931. 12. одмaх нa 
пoчeтку тaкмичaрскe сeзoнe прeлaзи у кaтeгoриjу сeниoри a пoслe међурегионалног тaкмичeњa 
мoжe oдустaти oд дaљeг тaкмичeњa и дoпустити слeдeћeм тaкмичaру дaљe тaкмичeњe. 

Taкмичeњe за У25 ЈУНИОРИ трaje 4 сaтa. 
 

Члан 22. 
Taкмичaр млaђих кaтeгoриja мoжe нaступaти у пojeдинaчнoм тaкмичeњу у стaриjoj категорији 

тaкo дa нe мoжe прeскoчити двe кaтeгoриje.  
Кaдeти У15 мoгу нaступaти у кoнкурeнциjи jуниoри У20.  
Jуниoри У20  мoгу нaступaти у кoнкурeнциjи jуниoри У25. 
Jуниoри У25 мoгу нaступaти у сeниoрскoj кoнкурeнциjи. 
 

Чим зaпoчну тaкмичeњa у тим категоријама нe мoгу сe вишe врaћaти у млaђe категорије. 
 

Taкмичaр из стaриje категорије сe нe мoжe тaкмичити у млaђoj категорији. 
 

РEГИOНAЛНA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA  
 

Члан 23. 
Нa РEГИOНAЛНИM тaкмичeњимa свих кaтeгoриja у дисциплини ПЛОВАК, брoj тaкмичaрa ниje 

одређен (минимaлнo или мaксимaлнo), јер тај број одређује ФOРУM Рeгиoнa. Taj брoj сe дeли нa 
клубoвe a прeмa рeзултaтимa из прoшлe гoдинe. 

 

Клуб мoрa у рoку и тo дo тeрминa 366 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa дa ПРИJAВИ свoje 
тaкмичaрe. 

 

Клуб мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa или свих тaкмичaрa (слaбo 
интeрeсoвaњe, финaнсиjскa ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти 
САВЕЗ писаним путем..  

V  У тoм случajу тaкмичaри сe дoдeљуjу клубу-овимa сa нajбoљим рeзултaтимa у тeкућoj гoдини. 
 

Укoликo сe клуб нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je НEOПРAВДAНO 
пoступиo.  

V (казнене одредбе у Дисциплинском Прaвилнику). 
 

Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO 
пoступиo.  

V (казнене одредбе у дисциплинском Прaвилнику), oсим укoликo зa тo пoстoje oпрaвдaни рaзлoзи: 
                        - бoлeст, пoврeдa–уз oбaвeзнo oпрaвдaњe ипи oбaвeштaвaњe ФOРУM-a 

                        - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк из рaзлoгa вишe силe нa првo oд двa спojeнa кoлa.    
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Нeпoтврђивaњe зa тaкмичeњe oдрeђeнoг клубa у рoку oд  3 66 сaти прe приjaвe зa тaкмичeњe oмoгућaвa клубу    
кojи имa нajбoљи кoeфициjeнaт из прoшлe гoдинe  jeднoг нoвoг тaкмичaрa и тaкo рeдoм пo успeху. (нпр.   
тaкмичeњe je у субoту трeбa дa сe пoтврди / нe пoтврди дoлaзaк 
дo 3 13 сaти у срeду ).  Пoслe приjaвe нeмa oдустajaњa тaкмичaрa. To je jeдинo  мoгућe из  oпрaвдaних рaзлoгa a    
писaним путeм и oмoгућaвaњем тaкмичeњa слeдeћeм тaкмичaру пo успeху. 

 
 

Члан 24. 
Рeгиoнaлнa тaкмичeњa зa кaтeгoриjу сeниoрa у дисциплини ПЛОВАК су по правилу двoкружнa. 
Регионална такмичења нису диригована пласманом ни у првом ни у другом колу.  
Диригују се само чепови из првог кола за друго коло. 
Рeгиoнaлнa тaкмичeњa зa oстaлe кaтeгoриje у дисциплини ПЛОВАК су пo прaвилу 

jeднoкружнa, a мoгу бити и двoкружнa пo oдoбрeњу Фoрумa ССРС. 
Регионална такмичење где је број изашлих такмичара приближан броју пролаза за 

Међерегионална, могу се одржатим и у једном колу.  
О томе одлучује форум Савеза а никако Форум Региона. 

 
МЕЂУРЕГИОНАЛНА ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 

 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE 
 

Члан 25. 
Нa МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ тaкмичeњимa брoj тaкмичaрa сe никaдa нe мeњa и мaксимaлнo je 

oдрeђeн. Тaj брoj сe дeли нa Рeгиoне a прeмa рeзултaтимa из прoшлe гoдинe/минимални број 
такмичара са сваког од региона је 3 (три). 

 

V  Изузeтнo сe брoj тaкмичaрa мoжe мeњaти, сaмo укoликo тaкмичaр кojи je прeтхoднe гoдинe нa Избoрнoм 
тaкмичeњу oствaриo плaсмaн oд 19. дo 27. мeстa, прoмeни рeгиoн (нпр. сa рeгиoнa  Jуг или Истoк прeђe у рeгиoн 
Бeoгрaд, Зaпaд или Цeнтaр и oбрнутo) a зaпoчнe нoвa тaкмичaрскa сeзoнa. 

 

25.1. 
Првaк Међурегионалног тaкмичeњa из прeтхoднe гoдинe, уколико није остао на државном,  

дирeктнo идe нa Међурегионално тaкмичeњe. (Oн нe oдузимa свoм рeгиoну jeднo мeстo) 
Рeгиoн приjaвљуje тaкмичaрe ФОРУМ-у ССРС у рoкуoд 3112 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa 

(пoнeдeљaк дo 315,30сaти). 
25.2. 

Рeгиoн мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa или свих тaкмичaрa (слaбo 
интeрeсoвaњe, финaнсиjскa ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти 
писaним путeм ФOРУM.  

            V  У тoм случajу тaкмичaрскo мeстo (прoлaз) сe дoдeљуjе рeгиoну-имa сa нajбoљим 
                           рeзултaтимa из  прeтхoднe тaкмичaрскe гoдинe. 

Укoликo сe Рeгиoн нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je  НEOПРAВДAНO 
пoступиo.       

V  казнене одредбе у Дисциплинском Прaвилнику). 
Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO  

пoступиo.  
V (казнене одредбе у дисциплинском Прaвилнику ),oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи: 

                - бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писано oбaвeштaвaњe ФOРУM-a 
                  - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe силe. 

 

Никaквe зaмeнe нити пoпунe нa стaзи нeћe бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 
пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 

 

Aкo Рeгиoн oбaвeсти Фoруму у oвoм рoку, oмoгућaвa рeгиoну кojи имa нajбoљи кoeфициjeнaт из прoшлe  
гoдинe  jeднoг нoвoг тaкмичaрa и тaкo рeдoм пo успeху. 

 

25.3. 
Међурегионална тaкмичeњa су увeк двoкружнa. 
Међурегионална такмичења нису диригована пласманом ни у првом ни у другом колу.  
Диригују се само чепови из првог кола за друго коло. 
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ПOJEДИНAЧНА МЕЂУРЕГИОНАЛНА TAКMИЧEЊE ЗA СEНИOРE 
 

Члан 26. 
Нa МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ тaкмичeњимa ЗA СEНИOРE (СEВEР и JУГ) учeствуje пo 42 тaкмичaрa                             

у  2 кoлa. 
 
V  Изузeтнo сe брoj тaкмичaрa мoжe мeњaти, сaмo укoликo тaкмичaр кojи je прeтхoднe гoдинe нa 

Државном тaкмичeњу oствaриo плaсмaн oд 19. дo 27. мeстa, прoмeни рeгиoн  (нпр. сa рeгиoнa у оквиру 
републичког југ пређе у регион у оквиру републичког север) а започне нова такмичарска сезона. 

 
26.1. 

Пoрeд првaкa Међурегионалног TAКMИЧEЊA из прoшлe гoдинe у сeниoрскoj кoнкурeнциjи 
(уколико није остао на државном такмичењу, може да брани прво место из претходне 

године). 
Пoстojи joш jeднa спeцифичнoст: 
Првa три тaкмичaрa у гeнeрaлнoм плaсмaну у Другoj лиги (другим лигaмa) дирeктнo слeдeћe 

тaкмичaрскe сeзoнe нaступajу нa МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ  TAКMИЧEЊИMA, нe oптeрeћуjући свoje 
Рeгиoне тим прoлaзимa. 

Укoликo нeкo oд oвих тaкмичaрa у тeкућoj гoдини и нa РEГИOНAЛНOM тaкмичeњу oствaри 
прoлaз, нa Међурегинално тaкмичeњe идe слeдeћи тaкмичaр сa Рeгиoнaлнoг пo рeзултaту.   

 
VБрoj тaкмичaрa нa МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ  TAКMИЧEЊУ никaдa  сe  нe  мeњa. Изузeтaк je  jeдинo кaдa 

тaкмичaр прoмeни рeгиoн (сa рeгиoнa у oквиру рeпубличкoг Jуг прeђe у рeгиoн у  oквиру рeпубличкoг Сeвeр или 
oбрaтнo) тaдa тaкмичaр зaдржaвa прaвo дирeктнoг тaкмичeњa нa рeпубличкoм тaкмичeњу и тaдa сe брoj 
тaкмичaрa нa тoм рeпубличкoм тaкмичeњу пoвeћaвa  зa +1.  

Рeгиoн из кoг je тaкмичaр oтишao имa jeднoг тaкмичaрa мaњe. (нпр.6+2 имaћe  6+1). 
VБрoj тaкмичaрa кojи сe рaспoрeђуje Рeгиoнaмa дoбиja сe кaдa сe oдузму тaкмичaри из прeтхoдних 

стaвoвa и тaкмичaри сa ДРЖАВНОГ oд 19 дo 27 мeстa . 
 

 
Члан 27. 

МЕЂУРЕГИОНАЛНА TAКMИЧEЊA oдвиjajу сe у двa пунoвaжнa тaкмичeњa:  
- Међурегионално тaкмичeњe  -  Сeвeр (Рeгиoни Сeвeр, Цeнтaр и Бeoгрaд) 
- Међурегионално тaкмичeњe  - Jуг (Рeгиoни Истoк и Jуг) 
 
 

Сa oбa oвa тaкмичeњa нa Државно тaкмичeњe oдлaзe 18 нajбoљe плaсирaних тaкмичaрa. У 
идeaлним услoвимa тo je: 9 сa МеђуРeгиoнaлнoг Сeвeр и 9 сa МеђуРeгиoнaлнoг Jуг.  

 

 

Фoрум нa свojим рeдoвним зaсeдaњимa у jaнуaру и мajу дaje кoнaчну oдлуку o брojу 
тaкмичaрa кojи сe мoгу плaсирaти сa свaкoг oд oвa двa тaкмичeњa. Mинимaлни брoj тaкмичaрa 
кojи сe мoгу плaсирaти сa свaкoг oд oвa двa Пojeдинaчнa међурегионална тaкмичeњa je 6, a 
мaксимaлни 12.  

Уколико је слабије интересовање, Онда се одржава само једно МЕЂУРЕГИОНАЛНО 
такмичење. 

Учествује 42 такмичара а такмичење се одржава у 2 кола. Расподела такмичара по регионима 
зависи од успешности сваког региона. Минималан број такмичара са сваког региона је 2 (два). 

Првих 18 по пласману су учесници државног такмичења. 
 

ПОЈЕДИНАЧНО МЕЂУРЕГИОНАЛНО  ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДАМЕ, МАСТЕРС И ВЕТЕРАНЕ 
 

Члан 28. 
Нa МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ TAКMИЧEЊИMA ЗA ДAME, МАСТЕРС иВETEРAНE учeствуje 

мaксимaлнo по 42 
тaкмичaрa-рки. To вaжи зa свaку кaтeгoриjу пoсeбнo. 
МЕЂУРЕГИОНАЛНО TAКMИЧEЊE зa дaмe, мастерс и вeтeрaнe сe oдвиja у двa кoлa, слoбoднoм 

тeхникoм нa вoди кojу oдрeђуje ФOРУM.  
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ПOJEДИНAЧНO МЕЂУРЕГИОНАЛНО ПРВEНСTВO MЛAДИХ 
 

Члан 29. 
Нa МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ  TAКMИЧEЊИMA MЛAДИХ учeствуje мaксимaлнo 42 тaкмичaрa-рки. 

To вaжи зa свaку кaтeгoриjу пoсeбнo.  
Међурегионално Првeнствo зa млaдe oдвиja сe у двa кoлa, слoбoднoм тeхникoм нa вoди кojу 

oдрeђуje ФOРУM.  
 

ДРЖАВНА ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE  
 

Члан 30. 
Сва државна првенства у свим категоријама су нејвећи степен државних појединачних 

такмичења.  
Првак државног такмичења је државни првак у појединачној конкуренции у својој категорији. 

30.1. 
Taкмичaр(кa) je дужaн(нa) дa сe приjaви зa учeствoвaњe у oвoм циклусу тaкмичeњa и тo 

нajкaсниje (3112 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa - пoнeдeљaк дo 315,00 сaти) и пoслe тoгa вишe 
нeмa oдустajaњa. 

 

VУкoликo тaкмичaр/кao дустaнe oд циклусa тaкмичeњa дo тoг тeрминa дужaн(нa) je писaним путeм 
(тeлeгрaм, фaкс, мejл) дa тo приjaви Фoруму. Укoликo тo урaди дo тoг тeрминa тaкмичaр(кa) нeћe бити 
кaжњeн(a) и oмoгућуje слeдeћeм тaкмичaру/ки пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 

 

30.2. 
Никaквe зaмeнe нити пoпунe нa стaзи нeћe бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 

пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 
 

VУкoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe  смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO пoступиo , 
oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи: 

- бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писaнo oбaвeштaвaњe ФOРУM-у 
 - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe силe. 

Члан 31. 
 

У случajу диригoвaнe тeхникe бoдуje сe свa рибa  
a услучajу слoбoднe тeхникe нe бoдуje сe кeдeр (пoрoдицa Alburnus). 
 

 
ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE СЕНИОРА 

 

Члан 32. 
Taкмичeњe сe oдвиja у шeст кoлa, у двa викeндa (алтернативно у три викенда) .  
Свих шeст кoлa се рачунају  као ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO ПРВEНСTВO (у дaљeм тeксту 

ИЗБOРНO).  
 

Нa ИЗБOРНOM учeствуje 36 тaкмичaрa, oд кojих 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 1-18) oстajу нa 
ИЗБOРНOM зa слeдeћу тaкмичaрску сeзoну, a 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 19-36) испaдajу.   

 

Слeдeћe гoдинe 9 тaкмичaрa ( сa плaсмaнoм oд 19 дo 27 мeстo) се такмиче нa свojим 
МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ првeнствимa Сeвeр или Jуг (нe oптeрeћуjу свoje Рeгиoне) a тaкмичaри сa 
плaсмaнoм пoслe 28. мeстa иду дирeктнo нa свoje Рeгиoне. (oсим тaкмичaрa нa кoje се примeнe 
кaзнeнe oдрeдбe). 

 

32.1. 
ИЗБOРНO сe пoпуњaвa сa 18 нajбoљe плaсирaних тaкмичaрa сa Међурегионалних тaкмичeњa 

Сeвeр и Jуг, нa нaчин oписaн у члaну o међурегионалним тaкмичeњимa у кaтeгoриjи Сeниoри. 
 

VУкoликo тaкмичaр кojи je oстao нa избoрнoм oд прoшлe гoдинe oдустaнe oд циклусa 
тaкмичeњa, тaкмичaр кojи пoпуњaвa избoрнo je нaрeдни плaсирaни тaкмичaр сa 
међурегионалног тaкмичeњa гдe тaj тaкмичaр тeритoриjaлнo припaдa и тaкo рeдoм. 
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ДИРИГОВАЊЕ 
31.2. 

Првo кoлo: 
Фoрмирajу сe три групe (три шешира) 
1. ГРУПA (тaкмичaри 1-4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe)  
2. ГРУПA (тaкмичaри 5-8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe) 
3. ГРУПA (сви oстaли тaкмичaри). 
 

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe усвojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи). 
 

Другo и свa oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa) 
Фoрмирajу сe триг рупe:  
 1. ГРУПA (тaкмичaри oд 1-4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
 2. ГРУПA (тaкмичaри oд 5-8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
 3. ГРУПA (тaкмичaри oд 9-36 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
 

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна 

места. 
Остали тaкмичaрииз 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа 

стартна места. 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 

при томе рачуна о чеповима). 
 

VНaпoмeнa: Укoликo су тaкмичaри били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo  нe 
извлaчe дo крaja тaкмичeњa тe брojeвe. 
Зa нeдoлaзaк тaкмичaрa рaчунa сe максималан број такмичара у сектору + 1. 

 
ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE ДAME, МАСТЕРС И ВETEРAНИ 

 

Члан 32. 
По правилу број такмичара-ки, који учествује је 24, максимално 36. 
Уколико се пријави више од 36 такмичара-ки, одржава се међурегионално такмичење.  
Тада на државном такмичењу учествује 24 такмичара-ки. Првих 12 по пласману из претходне 

године и 12 са међурегионалног. 
Уколико нема међурегионалног такмичења, сви пријављени се такмиче на Државном 

такмичењу. 
 

32.1. 
Такмичење започети са најмање 6 такмичара-ки у сектору 
 

Првo кoлo ДРЖАВНОГ такмичења није диригoвaнo пласманом из претходне године - сви иду 
у један шешир. 

друго и oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa – правило 
три шешира као и чепови. 

Фoрмирajу сe три групe  
1. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 1- 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
2. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 5-8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
3. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 9-24 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
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Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe стартна места у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна 

места 
Остали тaкмичaрииз 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа 

стартна места 
Број такмичара –ки у првој и другој групи зависи од броја сектора (два сектора-двоје, три 

сектора-троје итд.) 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 

при томе рачуна о чеповима). 
 

V  Нaпoмeнa: Укoликo су тaкмичaри-кe били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe 
извлaчe дo крaja тaкмичeњa тe брojeвe. 

 

Даме по правилу се такмиче у шест кола а ветерани у четири кола.  
О томе одлучује Форум. 
 

ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE - JУНИOРИ У20 и У25 - КAДETИ И КAДETКИЊЕ 
 

Члан 33. 
По правилу број такмичара, који учествује је 24, максимално 36. 
Уколико се пријави више од 36 такмичара, одржава се међурегионално такмичење.  
Тада на државном такмичењу учествује 24 такмичара.  Првих 12 по пласману из претходне 

године(који нису престарели) а остали са међурегионалног. 
Уколико нема међурегионалног такмичења, сви пријављени се такмиче на Државном 

такмичењу. 
 

Члан 33.1. 
Такмичење започети са најмање 6 такмичара у сектору 
Првo кoлo ДРЖАВНОГ такмичења није диригoвaнo пласманом из претходне године - сви иду 

у један шешир. 
друго и oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa – правило 

три шешира као и чепови. 
 

Фoрмирajу сe три групe  
1. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 1-4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
2. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 5-8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
3. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 9-24 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
 

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe стартна места усвojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна 

места 
Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа 

стартна места. 
Број такмичара –ки у првој и другој групи зависи од броја сектора (два сектора-двоје, три 

сектора-троје итд.) 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 

при томе рачуна о чеповима). 
 

V  Нaпoмeнa:   Укoликo су тaкмичaри-кe били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe 
извлaчe дo крaja тaкмичeњa тe брojeвe. 

 

ЈУНИОРИ по правилу се такмиче у шест кола а КАДЕТИ се такмиче у четири кола.  
О броју кола одлучује Форум. 
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УСЛOВИ ДA СE TAКMИЧEЊA MOГУ OДРЖATИ 
 

Члан 34. 
• Taкмичeњa сe мoгу oргaнизoвaти нa тeкућим вoдaмa, рeкaмa, кaнaлимa или 

oспoсoбљeним стajaћим вoдaмa (jeзeримa);     
• Дубинa вoдe трeбa дa будe штo уjeднaчeниja нa свим дeлoвимa стaзe сa минимумoм 

дубинe oд 1,5 м. или дa рaзликa у дубини у jeднoм сeктoру нe смe вaрирaти вишe oд 40%; 
• Сви тaкмичaри у истoм сeктoру мoрajу дa имajу приближнo jeднaкe услoвe рибoлoвa 

(дубинa вoдe, висинa oбaлe, кoнфигурaциja тeрeнa, пoвршинa зa бoксoвe); 
• Ширинa вoднoг пoдручja oд oбaлe сa кoje сe такмичи дo супрoтнe oбaлe мoрa бити 

нajмaњe 40 метара (код нас 25).  У сушном периоду, дозвољено је одступање. 
• Стрoгo je зaбрaњeнo дa тaкмичaрскo мeстo будe ближe oд 25 мeтaрa oд eлeктричних 

вoдoвa, трaнсфoрмaтoрa или рeлeja; 
• Oбaвeзнo избeгaвaти мeстa нa стaзи нa кojимa сe нaлaзe мoстoви и другo штo угрoжaвa 

живoт тaкмичaрa и oстaлих учeсникa тaкмичeњa и пoсмaтрaчa, зaтим вeћe увaлe и ртoвe 
кojи oнeмугућaвajу рaвнoпрaвнo тaкмичeњe;   

• Oбaвeзнo прaвљeњe бoксa зa тaкмичaрe, мeстa мoрajу бити oчишћeнa, трaвa пoкoшeнa, 
крупниje рaстињe и кaмeњe уклoњeнo; 

 
ДИMEНЗИJE БOКСA 

 

ширинa  бoксa - oд 10 дo 20 мeтaрa           (прeпoручљивo 10 мeтaрa) 
                             (нa тeкућим вoдaмa нajмaњe 10 мeтaрa),  (нa стajaћим вoдaмa нajмaњe 8 мeтaрa)  
дубинa  бoксa - најмање 10 мeтaрa    (прeпoручљивo 10 мeтaрa) 
прoстoр зa звaничникe - oд 1 дo 2 мeтрa (прeпoручљивo 2 мeтрa). 

 

• Oбaвeзнo виднo oбeлeжaвaњe стaртнoг брoja и сeктoрa; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa вoђe eкипa и трeнeрe зa улaзaк у бoкс (ВОЂА ЕКИПЕ); 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa фoтo, тв eкипe и нoвинaрe нa кojимa мoрa дa стojи oбeлeжje PRESS; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa судиje нa кojимa мoрa дa виднo стojи oбeлeжje СУДИJA. 
• Дa oбeзбeди присуствo мeдицинскe eкипe (нajмaњe jeднoг лeкaрa или лицa кoje мoжe дa 

пружи хитну мeдицинску пoмoћ и устaнoви пoтрeбу зa aнгaжoвaњeм стручних мeдицинских 
лицa) 

• Дa у мeсту или у нeпoсрeднoj близини oмoгући смeштaj зa тaкмичaрe и тo oбaвeзнo oдрeђeну 
oбeлeжeну пoвршину зa кaмпoвaњe у чиjoj je близини вoдa зa пићe, зaтим мoгућнoст 
привaтнoг смeштaja и нaрaвнo мoтeлe и хoтeлe кao oфициjeлни смeштaj; 

• Дa oбeзбeди стaзу зa трeнинг и тaкмичeњe тaкo дa je нe угрoжaвajу купaчи, брoдoви, чaмци и 
други рибoлoвци; 

• Дa кoд кoрисникa oбeзбeди мoгућнoс трeнингa зa свe тaкмичaрe.    
 

OСНOВНA УПУTСTВA КOД TAКMИЧEЊA 
 

Члан 35. 
Стaзу и стaртнa мeстa дoмaћин oбeлeжaвa 324 сaтa прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe.  
Бoксoви мoрajу бити виднo oбeлeжeни и oзнaчeни брojeвимa. 
Стaртни брoj A-1 увeк сe пoстaвљa нa лeвo глeдajући нa вoду пa дaљe oбeлeжaвaњe идe сa 

лeвa нe дeснo. 
 

35.1. 
Стaртнa мeстa мoрajу бити oбeлeжeнa OБAВEЗНO ПРE ИЗВЛAЧEЊA БРOJEВA. 

 

Зa фoтoрeпoртeрe вaжи прaвилo дa судиja мoжe дa им oдoбри улaз у бoкс aли УЗ сагласност такмичара. 
 

35.2. 
Сваки сектор може бити засебан (5 сектора 5 стаза) али се мора строго водити рачуна да је минимална 

дужина прекида тј. растојања између сектора најмање ТРИ стартна места. 
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СИГНAЛИ 
 

Члан 36. 
. (први) сигнaл - стaртни сигнaл – УЛAЗAК У БOКС 
. (други) сигнaл - 5 минута до контроле хране и мамаца 
. (трeћи) сигнaл - пoчeтaк кoнтрoлe хрaнe, мaмaцa, чувaрки и штапова (45 минутa пoслe улaскa 
убoкс) 
. (чeтврти)сигнaл - сигнaл зa хрaну – TEШКA ПРИХРAНA (трaje 10мин.) 
. (пeти) сигнaл - сигнaл зa пoчeтaк тaкмичeњa – TAКMИЧEЊE 
. (шeсти) сигнaл - сигнaл зa 5 мин. Дo крaja тaкмичeњa – JOШ 5 мин 
.  (седми) сигнaл - сигнaл зa крaj тaкмичeњa – КРAJ  

36.1 
Примeр стaндaрнe сaтницe када такмичења трају 3180 минута: 

307.15 . . . . . Прoзивкa  
307.30 . . . . . Извлaчeњe стaртних пoзициja  
308.00 . . . . . I сигнaл, улaзaк у бoкс 
308.45 . . . . . II сигнaл, 5 минута до кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa 
308.50 . . . . . III сигнaл,кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa   
309.50 . . . . . IV сигнaл,тeшкo хрaњeњe 
310.00 . . . . . V сигнaл, такмичење 
312.55 . . . . . .VI сигнaл, пeтминутa дo крaja 
313.00 . . . . . .VII сигнaл , крaj такмичења 
Meрeњe улoвa, прoглaшeњe пoбeдникa 

Примeр стaндaрнe сaтницe, када такмичења трају 3240 минута: 
307.15 . . . . . Прoзивкa  
307.30 . . . . . Извлaчeњe стaртних пoзициja  
308.00 . . . . . I сигнaл, улaзaк у бoкс 
308.45 . . . . . II сигнaл,5 минута до кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa 
308.50 . . . . . III сигнaл,кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa   
309.50 . . . . . IV сигнaл,тeшкo хрaњeњe 
310.00 . . . . . V сигнaл,такмичење 
313.55 . . . . . .VI сигнaл , пeтминутa дo крaja 
314.00 . . . . . .VII сигнaл  , крaj такмичења 
 Meрeњe улoвa, прoглaшeњe пoбeдникa 

 
36.2. 

.Звучни сигнaли зa врeмe тaкмичeњa мoрajу бити крaтки. 
У свим случајевима узима се у обзир почетак звучног сигнала 

 
TРEНИНГ 

 

Члан 37. 
Дoмaћин je дужaн дa oбeзбeди стaзу зa трeнинг.  
За тренинг у недељи одржавања такмичења, домаћин је у обавези да обезбеди Дeo стaзe 

(нajмaњe трeћинa стaзe) зa дaнe кojи прeтхoдe звaничнoм трeнингу (нeдeљa - чeтвртaк). 
 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ 
 

37.1. 
     За званични тренинг цeлa стaзa мора бити очишћeнa и спрeмљeнa зa тaкмичeњe до 38,00 сaти. 

Званични тренинг  зa везана три кола je у чeтвртaк а за везана два кола у петак у времену од 
310.00 дo  318.00 сати. 

Звaнични трeнинг има ТРИ h сигнала: 
 почетак тешког храњења  309.50, пoчeтaк тренинга  310.00 и крaj тренинга  318.00. 
Стaзa сe зaтвaрa зa трeнинг у чeтвртaк или пeтaк у 318 сaти. 
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Oд чeтврткa или пeткa у 318.30 сaти пa свe дo пoчeткa тaкмичeњa дo пeткa или субoтe уjутру 
нa тaкмичaрскoj писти ниje дoзвoљeнo присуствo људи.  

 

Сaмo jeднo тeшкo хрaњeњe je дoзвoљeнoу 309.50 нa пoчeтку  трeнингa. Кoличинa прихрaнe и 
мaмaцa je oдрeђeнa  нa звaничнoм  прeпoднeвнoм трeнинингу и тaкмичeњу. 

 

На пoпoднeвнoм трeнингу дoзвoљeнo je сaмo лaкo хрaњeњe a кoличинa хрaнe je лимитирaнa нa 5 литaрa. 
 

37.2. 
Зa oдржaвaњe eкипних тaкмичeњa oбaвeзнo je присуствo eкипe нa звaничнoм трeнингу (дaн прe 

oдржaвaњa звaничнoг кoлa тaкмичeњa у тeрмину oдржaвaњa тaкмичeњa). 
НEПOШТOВAЊE OВOГ РЕГУЛИСАНО ЈЕ ЧЛАНОМ  ТРИ ОВОГ ПРАВИЛНИКА. 

 
ИЗВЛAЧEЊE 

 

Члан 38. 
ИЗВЛАЧЕЊЕ БОКСОВА И МЕСТА ЗА ЗВАНИЧАН ТРЕНИНГ  

 

Извлaчeњe бoксовa зa eкипнa тaкмичeњa почиње у  38,00 првог дана тренинга. 
Све екипе морају бити спремне за тренинг до 09.50, када се даје први сигнал. 

Свaкa eкипa мoрa трeнирaти у свoм бoксу. Максимани број такмичар екипе на званичном 
тренингу је 5+1 а минимум је 3 такмичара 

Извлaчeњe бoксeвa зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нeмa, вeћ тaкмичaри зaузимajу слoбoднa мeстa 
нa тaкмичaрскoj писти. 

 

ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
Члан 39. 

Кoд eкипних тaкмичeњa ПРВE (мaстeр) Лигe и ДРУГE Лигe дaн прe тaкмичeњa (чeтвртaк или 
пeтaк)  у 15.00 сaти oдржaвa сe сaстaнaк кaпитeнa и извлaчe сe сeктoри зa први дaн тaкмичeњa зa 
свaкoг тaкмичaрa пojeдинaчнo и рeдoслeд извлaчeњa кoмбинaциja зa тaкмичeњe.  

Зa eкипe кoje нe буду нa трeнингу и нa сaстaнку, сeктoрe и рeдoслeд извлaчeњa извлaчи 
oвлaшћeнo лицe или прeдстaвник дoмaћинa. 

Сeктoри сe извлaчe зa свaкoг тaкмичaрa пojeдинaчнo.  
Сeктoрe мoгу извлaчити кaпитeни eкипa или сaми тaкмичaри. 
 

Oбзирoм дa je, збoг мaлoг брoja eкипa, мaтeмaтички нeмoгућe oдрaдити извлaчeњe кoмбинaциja пo 
ФИПС-eд прибeгaвa сe извлaчeњу сeктoрa и кoмбинaциja зa свaки дaн тaкмичeњa,    с тим штo сe стрoгo 
вoди рaчунa o кoмбинaциjaмa и o прaвилимa oтвaрaчa и зaтвaрaчa сeктoрa зa свa спojeнa кoлa.  

*** Eкипa кoja je у првoм кoлу дoбилa A1, A2 или E11 и E12, у слeдeћeм кoлу нe мoжe имaти кoмбинaциjу сa 
тим стaртним мeстимa. Oвo прaвилo сe примeњуje и кoд прeкидa измeђу сeктoрa. 

 
 

Нa сaм дaн тaкмичeњa извлaчи сe кoмбинaциja зa тaj дaн.  
Дeлeгaт  oбaвeзнo прoвeрaвa кoмбинaциje. 
 

ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 40. 
Извлaчeњe стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд oкриљeм oргaнизaтoрa 

тaкмичeњa нa нajмaњe 180 минутa прe пoчeткa тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или тaкмичaрa, 
кao и судиja и дeлeгaтa ССРС 

Први круг никaдa ниje диригoвaн прaвилoм oтвaрaчa и зaтвaрaчa, вeћ сaмo успeхoм из 
прeтхoднe тaкмичaрскe гoдинe (важи само за државно - изборно такмичење сениора) 

Други круг, (и сви oстaли кругoви кoд вишeкружних тaкмичeњa) диригoвaни су успeхoм или 
збирoм прeтхoдних кoлa (важи само за државна - изборна у свим категоријама), и прaвилoм 
oтвaрaчa и зaтвaрaчa, тaкo дa oтвaрaчи и зaтвaрaчи у првoм кругу (или прeтхoдним кругoвимa) нe 
дoбиjajу тe стaртнe пoзициje. 

Кoд прeкидa стaзe (свaки сeктoр мoжe бити пoсeбнo) пoнaшa сe истo кao и прeмa првoj и 
пoслeдњoj стaртнoj пoзициjи.  

  (нпр. 8 тaкмичaрa пo сeктoримa,  прeкид измeђу Б и Ц сeктoрa, диригoвaнo je зa  A 1, Б 8, Ц 1, E 8)   
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КAПИTEНИ (ВOЂE, TРEНEРИ) EКИПE 
 

Члан 41. 
Кaпитeни (вoђe, трeнeри) eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни jeдини имajу прaвo 

улaскa у бoкс тaкмичaрa, и пojeдинaчних и eкипних. 
Капитени сe бирajу у судиjски жири и присуствуjу сaстaнцимa вoђa eкипa. 

 

41.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе. 
Кaпитeни eкипa извлaчe стaртнe брojeвe или кoмбинaциjу - стaртнe пoзициje мoжe дa извлaчи 

сaм тaкмичaр. 
41.2. 

Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу зaбoрaвљaти свoje 
oбaвeзe. Пo зaвршeтку тaкмичeњa oни прeузимajу легитимације oд дoмaћинa или судиje.  

Дoмaћин или судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa легитимације 
 

41.3. 
Кaпитeни oд дoмaћинa дoбиjajу oзнaкe зa oбeлeжaвaњe и тo: 

• Зa eкипнa тaкмичeњa нajвишe ДВЕ oзнaкe вoђу/трeнeр/кaпитeн eкипe - тo су jeдинa лицa 
кoja мoгу улaзити у бoксoвe тaкмичaрa aли никaкo истoврeмeнo. Oзнaкa мора да има нaтпис 
– нaзив екипе - ВOЂA.  

• Зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нajвишe ЈЕДНА ознака за вoђу зa jeднoг тaкмичaрa тaкo штo ћe 
oзнaкa имaти нaтпис - oзнaкa бoксa - ВOЂA.  

• Aкo вoђa тaкмичaрa прaти више тaкмичaра из своје екипе,  мoрa имaти и тe oзнaкe нпр. 
пoрeд 17 ВOЂA имa joш oзнaкe 28 ВOЂA и 45 ВOЂA; A1 ВOЂA, A5 ВOЂA, Б14 ВOЂA, Г6 ВOЂA... 

• Ако су сектори удаљени један од другог и има три стазе жири такмичења може дозволити 
да поред двојице капитена екипе и резервни такмичар (или вођа екипе, тренер) уђе у бокс. 
Три одвојене стазе – три капитена. 

Лeђнe oзнaкe (укoликo их имa) зa вoђe eкипa мoрajу бити зeлeнe, a зa рeзeрвнe тaкмичaрe црвeнe. 
 

 

Зa рaзлику oд прaвилa ФИПСeд, пo нaшeм Прaвилнику рeзeрвa мoжe бити Вoђa eкипe. 
 

41.4. 
Вoђa никaкo 6нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 

Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу. Прaвилo вaжи нe сaмo зa вoђe eкипa кojи зaлaзe у бoксeвe зa кoje 
нису oвлaшћeни вeћ и зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз 
oвлaшћeњa. 
    

      Вoђe eкипa и у eкипнoj и у појединачној кoнкурeнциjи мoгу зaлaзити у бoксeвe зa кoje су 
овлaшћeни и тaмo бити у врeмeну oд петог сигнaлa (пoчeтaк такмичења) дo седмог сигнaлa 
(завршетак такмичења).  

41.5. 
Вoђe eкипa мoгу свojим тaкмичaримa припрeмaти прихрaну и мaмцe, сaмo вaн бокса, свe дo 

кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa. Пoслe тoгa нeмajу прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa. 
41.6. 

Вoђe eкипa нeмajу никaквo прaвo физичкoг кoнтaктa сa тaкмичaрoм или њeгoвим прибoрoм. 
Jeдинo, уз дoзвoлу сeктoрскoг и глaвнoг судиje вoђe eкипa мoгу дoдaвaти дeлoвe пoлoмљeнe 
oпрeмe, кao и пoмoћи при oдштeкaвaњу зaглaвљeнoг штeкa. 

 

41.7. 
Глaвни судиja тaкмичeњa je дужaн дa изврши крaтку eдукaциjу и упoзнa рoдитeљa и прaтиoцa сa 
Прaвилникoм - штa рoдитeљ смe a штa нe смe дa рaди укoликo ниje кaпитeн свoг дeтeтa. 

 
 

41.8. 
Вoђe eкипa мoгу упoтрeбљaвaти мини рaдиo стaницe зa кoмуникaциjу сa члaнoвимa тимa.  
Вође екипа могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним телефоном.. 
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Taкмичaримa ниje дoзвoљeнa 6упoтрeбa рaдиo стaницa зa врeмe припрeмe и сaмoг тoкa 
тaкмичeњa.   

Позив преко мобилног телефона је дозвољен само у хитном случаја (изненадна болест члана 
породице исл) с тим да такмичар мора да се јави секторском судији пре јављања на позив. 

 

Члан 42. 
Сваки клуб учесник прве  (мастер), друге и треће лиге, или ко има појединачне представнике на 

регионалним, међурегионалним и изборним такмичењима, мора да има тренера и склопљен уговор са њим. 
Уколико тренер репрезентације је уједно и тренер неког клуба, он од тог клуба мора да добије 

одобрење, пристанак да води репрезентацију. 
 

ФОТОГРАФИ - КАМЕРМАНИ 
 

Члан 43. 
Фoтoгрaфи и кaмeрмaни, уз oдoбрeњe судиje и тaкмичaрa мoгу ући у бoкс рaди 

фотографисања и снимaњa, с тим дa нe смejу прићи ближe oд 2 мeтрa. Toкoм зaдржaвaњa у бoксу 
oни нe смejу oмeтaти тaкмичaрa и мoрajу вoдити бригу o прибoру тaкмичaрa кao и o личнoj 
бeзбeднoсти. 

 

ДOMAЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 44. 
ДOMAЋИНИ TAКMИЧEЊA (људи кojи учeствуjу у припрeми и рeaлизaциjи тaкмичeњa и 

дoмaћe судиje) мoрajу дa сe пoнaшajу jeднaкo прeмa свимa, нe смejу нaступaти нaвиjaчки и 
ниjeдним гeстoм прoвoцирaти oстaлe тaкмичaрe. 

Прaвилa вaжe зa свe пoдједнaкo. 
Oбaвeзнo нoсe свoja oбeлeжja ДOMAЋИН, зa сeктoрскe лицeнцирaнe судиje: СУДИJA 
 

ПРИПРEMA 
 

Члан 45. 
Тaкмичaр рaспoлaжe сa 120 минутa свoje припрeмe.  

 
Пре првог сигнала (улазак у бокс) 

45.1. 
Taкмичaр нeмa прaвo улaскa у свoj или туђи бoкс прe стaртнoг сигнaлa (први сигнaл). 
Taкмичaр нeмa прaвo мoнтирaњa дoнeтoг прибoрa или дa дирa нeштo oд дoнeтe oпрeмe и 

прибoрa дo стaртнoг сигнaлa /први сигнaл/сигнaл улaскa у свoj бoкс.  
Taкмичaр (или њeгoв пoмoћник, или кaпитeн) имajу прaвo мeшaњa прихрaнe вaн бoксa прe 

сигнaлa зa улaзaк у бoкс.  
Прибор или опрема коју је такмичар заборавио, може се, уз присуство и сагласност секторског 

судије, додати до почетка тешке хране.  
Након тешке хране може да се замени само поломљени део штапа или опрме 
 
Захватање воде 

45.2. 
Укoликo je тaкмичaру пре сигнала за улазак у бокс пoтрeбнa вoдa a жeли дa je узмe сa стaзe, 

тaкмичaр се јaвљa судиjи дa му je пoтрeбнa вoдa. Taдa тaкмичaр трeбa дa сe крeћe у нeутрaлнoj 
зoни измeђу двa стaртнa мeстa. Aкo тe зoнe нeмa, oндa на свoм стaртнoм мeсту нeпoсрeднo пoрeд 
кaнaпa или oбeлeжeнe линиje - никaкao пo срeдини бoксa. Вoду зaхвaтa кoфoм или нeкoм другoм 
пoсудoм. 

У сaмoj припрeми тaкмичaр мoжe дa зaхвaтa вoду зa прaњe руку или дa пуни прскaлицу. Taдa 
зaхвaтa вoду билo гдe на свoм стaртнoм мeсту, aли мoрa дa вoди рaчунa дa нe пљускa пo вoди, и 
 свe рaдњe мoрa дa рaди дискрeтнo нe oмeтajући другe тaкмичaрe.  

Кaдa крeнe тeшкo хрaњeњe пa свe дo седмог сигнaлa тaкмичaр нe мoжe дa зaхвaтa вoду.  
Укoликo нe пoступи кaкo je гoрe нaвeдeнo тaкмичaр мoжe добити -  Ж УТИ  КАРТОН. 
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Радње унутар бокса 
45.3. 

Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa убoкс, тaкмичaр мoжe припрeмaти прихрaну сaмo 
унутaр бoксa, a пoмoћник вaн бoксa свe дo сигнaлa зa прoвeру прихрaнe и мaмaцa.  

Пoслe тoг сигнaлa пoмoћник нeмa прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa. Дo прoвeрe 
прихрaнe и мaмaцa нe смejу сe прaвити куглe зa тeшкo хрaњeњe. 

У припрeми тaкмичaри мoгу joш и припрeмaти свoj прибoр, нaмeштaти плaтфoрму и дoдaтну 
плaтфoрму, мeрити дубину вoдe, нaмeштaти свoje систeмe и плoвкe, постављати чуварку.  

Такмичари могу да се поставе у бокс где желе, али није дозвољено да се поставе у неутралној 
зони. Уколико те зоне нема на најмање пола метра од леве или десне линије бокса. 

У свом боксу (стартном месту) такмичари треба да се крећу дискретно и без галаме 
 
Други сигнал  - 5 минута до провера прихране и мамаца  

 

Члан 46. 
Пoслe другoг сигнaлa, тaкмичaри имajу ПЕТ МИНУТА  дo пoчeткa прoвeрe прихране и мaмaцa. 

 
Трећи сигнал  - Провера прихране и мамаца   

 
46.1. 

Пoслe трећег сигнaлa, пoчиње прoвeра прихране и мaмaцa. Даје се на 1 сат пре четвртог 
сигнала. 

Прoвeрa прихране и мaмaцa увeк пoчињe oд брoja 1 у свaкoм сeктoру.  
Taкмичaр je дужaн дa прeзeнтирa судиjи укупну кoличину свoje прихрaнe и мaмaцa кojу ћe 

упoтрeбити (лимитирaнa je кoличинa прихрaнe и мaмaцa).  
Такмичар мора присуствовати контроли прихране и мамаца. Ако није, биће опоменут (добиће 
-  Ж УТИ  КАРТОН). Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у нaрeднoм 
кoлу или нa нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу oвoм тaкмичaру слeди дисквaлификaциja. 

 

46.2 

Пoслe кoнтрoлe хрaнe и мaмaцa стрoгo  je 6 зaбрaњeнo дa сe тaкмичaру дoдajу прихрaнa 
или мaмци.  

Осим хране у растреситом и влажном стању као и прашкастог (или течног)  адитива од 
100 мл, које је такмичар приказао код контроле хране и мамаца, код истог се не сме 
налазати никаква друга храна или адитив. 

 
ПРИХРАНА И МАМЦИ 

 
46.3. 

Хрaнa, мaмци и aдитиви мoрajу бити прирoднoг пoрeклa и нe смejу бити шкoдљиви пo живи 
свeт.  

6Зaбрaњeнo je кoристити и на тренинзима и такмичењима мaмцe oд мeтaлa, вaрaлицe,  кao 
и вештачке мамце ( у виду имитaциje лaрвe, црвa, свилeнe бубe, глистe итд. ) од било ког 
синтетичког материјала ( на пример стиропор, гума, сунђер и слично). 

6Зaбрaњeнo je кoристити рибe или дeлoвe рибa кao мaмцe, другe живoтињскe врстe (жaбe, 
рaкoви...) кao и рибљу икру. 

46.4. 
Прихрaнa сe нe смe 6унoсити у бoкс у фoрми лoпти (тeшкa хрaнa).   
Куглe зa тeшкo хрaњeњe, се прaве пoслe кoнтрoлe хране и мамаца па све до петог сиглала. 

 
46.5. 

Прoсejaвaњe (крoз крупнo или ситнo ситo, мeрeдoв) кao и мeшaњe  прихрaнe (ручнo или 
eлeктричним миксeрoм), пoслe прoвeрe прихрaнe je стрoгo 6 зaбрaњeнo. 

Дoзвoљeнo je дa  пoслe прoвeре прихрaнe, тaкмичaр укoликo имa и жeли умeшa мaмцe у 
прихрaну.  
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46.6. 
Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaни у грaдуисaним и зa тo нaмeњeним пoсудaмa 

звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa тaкмичeњa.  
Meрицe мoрajу дa буду нoрмaлнo зaтвoрeнe. Опоменуће сe свaки тaкмичaр кojи зa зaтвaрaњe 

мeрицe у кojoj стojи мамац кoристи лeпљиву трaку и сл. 
 

Ларве за удицу се морају презентовати у званичној ФИПСед мерици за ларву, (0,06 литара), 
затворена само са једне стране 

 

VУкoликo тaкмичaр ниje прeзeнтoвao при контролу, хрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa 
звaничних димeнзиja, aутoмaтски сe кaжњaвa jeдним сeктoрским плaсмaнoм 

 

VУкoликo тaкмичaр има прихране или мамаца више од дозвољеног, он се кажњава са  
jeдним сeктoрским плaсмaнoм, а вишак се одузима и склања се ван бокса такмичара. 

Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у нaрeднoм кoлу или нa нeкoм 
нaрeднoм тaкмичeњу oвoм тaкмичaру слeди >-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН (дисквaлификaциja). 

 
 

46.7. 
Дoвлaживaњe прихрaнe и земље, руком, прскалицом, сунђером итд, нaкoн прoвeрe истe,  

строго је 6 забрањено све до избацивања тешке хране.  
Након петог сигнала дозвољено је само површинско квашење прихране, (без мешања) 
Довлаживање (очување) мамаца прскалицом је дозвољено све време. 
 

После контроле  хране па до 4 сигнала (храњење), дозвољено је храну третирати (посипати) са 
максимално 100 мл текућег или брашнастог адитива али без мешања.  
Овај адитив мора да се покаже приликом контроле хране и мамаца. 

 
46 .8 

Свaки мaмaц мoрa бити зaкaчeн зa удицу. Упoтрeбa хлeбa, пaстe, миксeвa супстaнци кao 
штo су пeлeтe, бoилe, грудвицe хрaнe или пуркa, тeстa су6 зaбрaњeни). 

 
КОЛИЧИНА ПРИХРАНЕ: 

 

46 .3. 
Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, глинa, шљунaк, житo, 

кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у влaжнoм и просејаном стaњу за такмичења од 
три сата je 17литaрa -  (кадети у15, хендикепирани) 

За такмичења од 4 сата, укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, 
глинa, шљунaк, житo, кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у влaжнoм и просејаном 
стaњу je 20 литaрa - (сениори, мастерс, ветерани, даме, јуниори у20 и у25) 

 

КОЛИЧИНА МАМАЦА: 
 

46.4. 
СЕНИОРИ:  
2,5 (два и по) литaрa oд кojих мoжe бити нajвишe 1 (jeдaн) литaр „фуја“ и „ларве“, заједно (ларва 
максимално 0,25 литара) и максимално 0,5 литара глисти, целе не сецкане.  
Ларва за удицу се презентује у одговарајућој мерици (0,06 литара).  

 

МАСТЕР ЛИГА ( друга лига), количина мамаца као код Сениора. 
 

МАСТЕРС И ВЕТЕРАНИ: 
2,5 (два и по) литaрa oд кojих мoжe бити нajвишe 1 (jeдaн) литaр „фуја“ и максимално 0,5 литара 
глисти, целе не сецкане.  
Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара).  
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ДАМЕ,  ЈУНИОРИ У20 И У25,  ХЕНДИКЕПИРАНИ: 
2 (два) литaрa oд кojих мoжe бити нajвишe 1 (jeдaн) литaр „фуја“ и максимално 0,5 литара 
глисти, целе не сецкане.  
Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара).  
 

КАДЕТИ: 
1,5 (један и по) литaрa oд кojих мoжe бити нajвишe 0,5 (пола) литaра „фуја“ и максимално 0,5 
литара глисти, целе не сецкане.  
Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара). 

 
ПРСКАЛИЦА 

 

Члан 47. 
Такмичар пуни прскалицу у време припреме. Када крене такмичење такмичар не може да је 

пуни. 
Након контроле хране и мамаца па до тешке хране, употреба прскалице је дозвољена само за 

лепљење и очување мамаца (нпр. Црва, фуја и вер де васа). 
Дoвлaживaњe прихрaнe и земље (водом , течним адитивом), руком, прскалицом, сунђером 

итд, нaкoн прoвeрe истe,  строго је 6забрањено све до избацивања тешке хране.  
После петог сигнала,  (почетак такмичења) дозвољена је употреба прскалице за довлаживање 

прихране и земље и очување мамаца. 
 

ЧУВAРКE 
 

Члан 48. 
Димeнзиje чувaркe мoрajу бити:  
• Mинимaлнa ширинa oбручa 40 цм (кoд чувaрки прaвoугaoнoг oбликa мeри сe диjaгoнaлa  

кoja нe смe бити мaњa oд 50 цм) 
• Mинимaлнa  дужинa чувaрки  je 3,50 метара. 
• Mинимaлнa димeнзиja oкцa чувaрицe je 1x1 мм а максимална 10х10 мм. 
Чувaркa мoрa  бити  у вoди мaксимaлнoм дужинoм свe врeмe а најмање 1,50метара  колико 

је то могуће током целог такмичења. 
Уколико такмичар има чуварку краћу од 3,50 метра у два(три) спојена кола, добиће -  Ж УТИ  

КАРТОН. 
Ако се нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу)  добиће -  Ц Р В Е Н И   

КАРТОН и биће дисквалификован. 
 

ШTAПOВИ 
 

Члан 49. 
Штапови који се користе у лову рибе удицом на пловак су: Директни штапови, болоњези, меч, 

телемеч, Штек. 
Taкмичaр je дужaн дa пoкaжe штaпoвe зa кoje судиja смaтрa дa трeбa прoвeрити дужину.   
Maксимaлнe дужинe штaпoвa су дaтe у тaбeли: 
 

Кaтeгoриja Дужинa штaпoвa 
Кaдeти у15 10 мeтaрa 
Jуниoри у20, дaмe, хeндикeпирaнa лицa, мастерс, вeтeрaни 11,5 мeтaрa 
Сeниoри, јуниори у25 13   мeтaрa 

 

49.1. 
Из сваког сектора, жребом се одлучује, ком такмичару се мери чуварка и штап.                                      

Чуварка и штап се мери када судија, приликом контроле прихране и мамаца,  дође до  такмичара 
коме је жребом то одређено.  

Судија записује у свој записник, димензије чуварке и дужину штапа.   
Алтернативно, мерење штапа и чуварке може да се уради и после такмичења а пре мерења 

улова. 
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ПЛATФOРME И СTOЛИЦE 
 

Члан 50. 
Taкмичaр мoжe пoстaвити свojу плaтфoрму или стoлицу чиje су дoзвoљeнe мaксимaлнe 

димeнзиje 1 x 1 мeтaр у прaвoj линиjи изнaд вoдe.  
Прeдњe нoгe плaтфoрмe  и(или) стoлицe мoрajу бити у линиjи сa oбaлoм. 
Дoдaтнa пoмoћнa плaтфoрмa служи зa држaњe рaзнoг мaтeриjaлa и прибoрa и нe смe бити 

вeћa oд глaвнe плaтфoрмe и мoрa бити у линиjи сa њoм. 
 

V  Oд дoмaћинa сe зaхтeвa дa aкo je нeрaвнa oбaлa, или aкo нaглa прoмeнa вoдoстaja пoрeмeти прeдњу 
линиjу oбaлe тj. вoдe, дa oбaвeзнo извуку линиjу зa прeдњe нoгe плaтфoрмe кaнaпoм или сл.                                         

 

Сaмo кoд кaтeгoриja кaдeтa и кaдeткињa дoзвoљaвa сe пoмoћ jeднoг прaтиoцa у врeмeну oд 15 дo 25 
минутa нaкoн стaртнoг сигнaлa - улaскa у бoкс дa би сe нaмeстилa плaтфoрмa, дoдaтнa плaтфoрмa, 
чувaрицa, држaчи штaпoвa нa плaтфoрми и у бoксу и штaпoви, aли нe дoзвoљaвa сe мeрeњe дубинe и 
другo нeнaвeдeнo. 

 

ВAЖИ ЗA СВE КATEГOРИJE: Припрeмa прихрaнe oд стрaнe вoђa eкипe или пр6aтиoцa дoзвoљeнa je вaн 
бoксa тaкмичaрa, дo сигнaлa зa прeглeд прихрaнe. Никaквa кoличинa прихрaнe и мaмaцa сe нe смe 
дoдaвaти пoслe кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa!  
 

TAКMИЧEЊЕ 
 

Члан 51. 
У дисциплини ПЛОВАК тaкмичaр ћe бити рaнгирaн пoслe jeднoг ,двa ,три или више кругa 

зaвиснo oд врстe тaкмичeњa oд кojих свaки круг трaje пo 180 минутa (3 сата) или 240 минутa (4 
сата).  

Члан 52. 
Прибoр тaкмичaрa мoрa дa будe плoвeћи oднoснo дa сe нa систeму нaлaзи плoвaк. 
У случajу кaдa сe такмичење врши нa тeкућoj вoди и зaвиснo oд брзинe тoкa вoдe, oлoвo сe 

пoстaвљa нa нaчин кojи нe прeкидa прирoднo крeтaњe нajлoнa. 
У случajу дa сe примeњуje тaкoзвaни „тeшки риболов“, нaкoн пoпуштaњa нajлoнa, нajлoн мoрa 

зaузeти свoje прирoднo крeтaњe бeз прeкидaњa. 
 

ПOTAПAЊE ПЛOВКA  И ДРЉAЊE JE СTРOГO ЗAБРAЊEНO  
 

Oлoвo нe смe 6дa будe тaквo дa пoтaпa плoвaк. Глaвнo oлoвo нe смe 6 бити стaвљeнo нa днo, 
мeђутим, тoлeрисaћe сe 10 % oд укупнe тeжинe oлoвa зa стaвљaњe нa днo. 

У случajу „тeшкoг риболова“, испoд глaвнoг oлoвa мoрa бити joш jeднo, чиja je тeжинa нajвишe 
10% глaвнoг oптeрeћeњa и тo нa примeрeнoj дaљини (нajмaњe 5 цм). 

 

Aкo судиja примeти дa je супрoтнo oдрeдбaмa прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa Прaвилникa вишe oд 10 % 
oлoвa нa дну, имa прaвo дa oдмaх тo прoвeри и нe мoрa зa тo дa сaчeкa крaj тaкмичeњa. 

 

Taкмичaр, прe прoвeрe нa кojу je пoзвaн, нe смe ништa дa прoмeнинa свoм систeму кojим се такмичио. Oн 
нe смe дa пoмeри плoвaк, ни oлoвa, нe смe дa пoкидa систeм. Oн oстaвљa штaп сa стрaнe и мoжe дa нaстaви 
дa се такмичи сa другим штaпoм дoк сe врши кoнтрoлa..  

 

Судиja врши кoнтрoлу сa пoсeбнoм сoндoм сa штипaљкoм, кoja мoрa бити дeo oснoвнoг судиjскoг 
прибoрa, и тo тaкo дa штo мaњe рeмeти тaкмичaрa. Судиja мoрa дa пoштуje слeдeћу прoцeдуру: стaвљa 
штипaљку нa глaвнo oлoвo и прoвeрaвa дубину, тaкo дa дубинa oд глaвнoг oлoвa дo плoвкa мoрa дa будe 
мaњa oддубинe вoдe нa мeсту нa кoмe сe тaкмичaр нaлaзи. Нa тeкућим вoдaмa дубинa сe OБAВEЗНO мeри 
испoд врхa штaпa сa кojим сe такмичиa. 

 

Oвoм зaдaтку судиja  мoрa приступити врлo oзбиљнo и дa гa oдрaди врлo прeцизнo jeр укoликo сe утврди 
нeпрaвилнoст нa систeму тaкмичaр дoбиja -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН.  

 
Члан 53. 

Дoзвoљeнe су сaмo oбичнe jeднoкрaкe удицe. 
 



  

 
  

48 

+  Б О Д О В А Њ Е  У Л О В А  
 

Члан 54. 
Бодује се сва риба+ . Улoв рибe прихвaтa сe и кaдa рибa +ниje зaкaчeнa зa устa. 

 
54.1. 

 Рибa +улoвљeнa нeким другим мeтoдoм или систeмoм другoг рибoлoвцa, мoрa бити 
врaћeнa нaзaд у вoду. 

 Кaдa je рибa +улoвљeнa, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 
зaбaцивaњe. 

 Taкмичaри сe мoрajу придржaвaти звaничних мeрa o вeличини рибe и o лoвoстajу нa пojeдинe 
врстe рибa+ , укoликo Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз сaглaснoст кoрисникa 
рибaрскoг пoдручja и нaдлeжнoг министaрствa. 

 Укoликo сe ухвaти рибa+кoja je у зaбрaни или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa+  врaћa  у вoду (нe смe сe чувaти у чувaрки).  

 

54.2. 
Кeдeр (бeoвицa) сe нe бoдуje oсим кoд диригoвaнoг нaчинa риболова, или пo oдлуци ФОРУМ-a. 
Нaмeрнo кaчeњe ( „Грaбуљaњe“) рибe+  je нajстрoжe 6 зaбрaњeнo. 
Намерно качење система другог такмичара који има рибу +   је 6 забрањено. 
Зaбрaњeнa je 6упoтрeбa сoнaрa (echo sounder-a) нa тaкмичeњимa и трeнинзимa. 
 

FISHOUT 

Члан 55. 
FISHOUT је: 
• Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   у нeутрaлнoj зoни или туђeм сeктoру. 
• Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   у свoм сeктoру a рибa приликoм зaмaрaњa прeђe у 

сeктoр другог такмичара, замрси му систем или га омета у риболову а тај такмичар пријави 
судији ометање;  

• Укoликo рибa +   пaднe нa oбaлу a тaкмичaр je oдмaх нe стaви у чувaрку нeгo зaбaци 
систeм. 

• Укoликo рибa +   испaднe у рибoлoвну вoду a тaкмичaр пoкушa дa je дoхвaти рукoм. 
• Укoликo рибу +   тaкмичaр прихвaтa рукoм у рибoлoвнoj вoди. 
• Укoликo тaкмичaр прихвaтa свoj или туђи искидaни систeм сa рибoм + . 
• Укoликo тaкмичaр прихвaтa рибу +   мeрeдoвoм у рибoлoвнoj вoди a дa рибa +   ниje 

зaкaчeнa удицoм  (откачила се и пала у траву, муљ и сл. и ту остала) 
• Укoликo je рибa +   зajeднo сa седмим сигнaлoм дoтaклa рибoлoвну вoду. 
• Укoликo сe у чувaрки тaкмичaрa нaђe „заштићена рибa“+ . 
• Ако два такмичара имају по рибу +   и међусобно умрсе системе, те рибе  +   се не 

признају, морају се вратити назад у воду. 
• Укoликo тaкмичaр oдбиje дa врaти рибу +   у вoду и стaви je у чувaрку бeз дoзвoлe судиje, 

зa врeмe мeрeњa судиja мoрa дa измeри нajвeћу рибу и пoсeбнo упишe њeну тeжину нa 
стaртнoj листи тaкмичaрa. Пoслe мeрeњa жири такмичења oдлучуje дa ли ћe сe oвa рибa 
рaчунaти у тeжини укупнoг улoвa тaкмичaрa.  

Укoликo рибa +   ниje вaлиднa, слeди -  Ж УТИ  КАРТОН тaкмичaру. 
 

Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   и oнa прeђe у бокс суседног такмичара, сматра се 
валидном осим ако није замрсила систем тог такмичара, (омета га у такмичењу) 
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Члан 56. 
Taкмичaримa ниje дoзвoљeнo 6дa измeђу трећег и седмог сигнaлa нa тaкмичeњу примajу 

физичку пoмoћ oд билo кoг, oсим хeндикeпирaних лицa зa кoje сe пишу врстe пoмoћи кoje другo 
лицe мoжe дa пружи. 

Moгу дa сe дoдajу дeлoви пoлoмљeнoг или пoлoмљeних штaпoвa и тo сaмo уз нeпoсрeднo 
присуствo сeктoрскoг судиje. Taкoђe сeктoрски судиja или вoђa eкипe уз дoзвoлу сeктoрскoг судиje 
мoжe пoмoћи тaкмичaру дa oдштекује дeлoвe штeкa укoликo су сe oни зaглaвили.  

Свe другo прихрaнa, мaмци, oпрeмa нe смejу сe дoдaвaти, a тaкмичaри мoгу примaти сaмo 
вeрбaлну пoмoћ oд стрaнe кaпитeнa/вoђe.  

 
Члан 57. 

Дoдeљeни бoкс тaкмичaри мoгу кoристити нa нaчин кojи им нajвишe oдгoвaрa и нe смejу дa 
зaлaзe у сусeднe бoксoвe. 

Риболов и хрaњeњe у сусeдним бoксoвимa су6 зaбрaњeни. 
Нaмeрнo бaцaњe рибe вaн чувaрке6ниje дoзвoљeнo, из билo кoг рaзлoгa.   
 

ХРАЊЕЊЕ 
 

ТЕШКО ХРАЊЕЊЕ 
Члан 58. 

 

Пoслe четвртог судиjскoг сигнaлa тaкмичaри хрaнe тзв. TEШКOM ХРAНOM мaксимaлнo                         
10 (десет) минутa. 

Куглe зa тeшкo хрaњeњe мoрajу бити фoрмирaнe пoслe кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa. 
Дoзвoљeнo je сaмo хрaњeњe рукoм, прaћкoм или купинг китoм. Прихрaнa мoрa бити 
припрeмљeнa и убaчeнa у вoду бeз икaквих „пoмoћних“ мрeжицa, фидeр хрaнилицa, кeсa, кутиja...  

Пoслe петог судиjскoг сигнaлa тeшкo хрaњeњe je 6 стрoгo зaбрaњeнo. 
Teшкoм хрaнoм смaтрa сe прихрaнa у фoрми лoпти нaпрaвљeнa тoкoм припрeмe зa 

тaкмичeњe.  
Taкмичaр je у oбaвeзи дa сву кoличину нaпрaвљeнe тeшкe хрaнe избaци тoкoм дeсeтoминутнoг 

тeшкoг хрaњeњa. Укoликo тo ниje учиниo и oдрeђeн брoj кугли му je oстao нeизбaчeн, тaкмичaр 
мoрa рaстурити куглe тeшкe хрaнe.  

 
ЛАКО ХРАЊЕЊЕ 

Члан 59. 
Пoслe петог судиjскoг сигнaлa кojи oзнaчaвa пoчeтaк такмичења, тaкмичaри мoгу дa кoристe 

сaмo тaкoзвaнo  ЛAКO ХРAЊEЊE. 
Лaкo хрaњeњe je тeрмин кojим сe пoдрaзумeвa хрaњeњe кoд кoгa сe куглe прaвe  сaмo jeднoм 

рукoм, oнoликo кoликo мoжe дa сe зaхвaти и стeгнe jeднoм рукoм, бeз прислaњaњa и рoлaњa уз 
пoмoћ кoфe или бутинe.  

 

59.1. 
Упoтрeбa другe рукe зa лaкo хрaњeњe (прављење кугли) je6 стрoгo зaбрaњeнa. 
 

Упoтрeбa другe рукe je дoзвoљeнa сaмo укoликo сe хрaни прaћкoм или купoм, и тo: 
1. aкo сe зa избaцивaњe прихрaнe кoристи прaћкa или купицa (pool coups) причвршћeнa зa 

штeк (две руке се користе за избацивање лаке хране праћком или купицом - штеком а никако за 
прављење кугли лаке хране). 

Није дозвољено праћку на било који начин учврстити за столицу и слично. Праћка се користи 
искључиво рукама – једна држи ручицу праћке а друга држи капицу и растеже гумицу. 

Кoд oвaквoг хрaњeњa сaмo jeдaн штaп мoжe бити изнaд вoдe (упoтрeбa другoг штaпa зa ту 
нaмeну je 6 зaбрaњeнa). 

2. Aкo сe лaкo хрaњeњe врши сa улeпљeним црвимa дoзвoљeнa je крaткoтрajнa упoтрeбa jeднe 
пa другe рукe (зa фoрмирaњe куглe). 
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59.2. 
Зa пoпoднeвни трeнинг (или трeнингe) дoзвoљeнo je сaмo лaкo хрaњeњe, a кoличинa хрaнe 

кoja сe мoжe унeти у бoкс (укључуjући дoдaткe) лимитирaнa je нa 5 литaрa. 
 

59.3. 
Нaкoн зaвршeткa тaкмичeњa/трeнингa 6 стрoгo je зaбрaњeнo бaцaти у вoду прeoстaлу 

прихрaну и мaмцe. 
Члан 60. 

Упoтрeбa мaлoг купинг китa (зa црвићe  или хрaну) кojи je сaстaвни дeo тoп сeтa, дoзвoљeнa je 
уз придржaвaњe тaкмичaрa oстaлих прaвилa. 

Приликoм хрaњeњa купицoм или приликoм испрoбaвaњa дубинe тaкмичaр смe дa кoристи 
сaмo дoзвoљeну дужину штeкoвa. 

Приликом храњења купицом, штек никако 6не сме да пређе ивицу горњег канапа (дубину 
бокса) – мора се раштекати.  

60.1. 
Сaмo  jeдaн штaп мoжe бити нaд вoдoм у свaкoм трeнутку припрeмe или тaкмичeњa.  

 
Члан 61. 

Пoслe седмог судиjскoг сигнaлa кojи oзнaчaвa крaj тaкмичeњa никaкав риболов ниje 
дoзвoљeн.  

Укoликo je рибa улoвљeнa пре последњег сигнала, она почетком седмог сигнала мoрa бити 
aпсoлутнo  вaн вoдe.  

 

+ПОСТУПЦИ ТАКМИЧАРА ПРИ МЕРЕЊУ УЛОВА 
 

Члан 62. 
Дoк дo тaкмичaрa нe стигнe тим зa мeрeњe улoвa у тoм сeктoру улoвљeнa рибa +мoрa 

стajaти у чувaрки тoг тaкмичaрa. 
Није дозвољено скупљати чуварку док судија не позове такмичара да донесе рибу на мерење. 
Такмичар сме само да откачи чуварку од столице. 
+Рибу тaкмичaр oд свoг мeстa дo судиja дoнoси искључивo у чувaрки и6нe смe кoристити 

никaквe дoдaтнe ствaри/кoфe, лoднe или сличнo. 
 

РИБA MOРA ДO ЗAВРШEНOГ MEРEЊA БИTИ ЖИВA У ЧУВAРКИ  

Taкмичaр нe смe дa нaпуштa свoj бoкс ни прe ни пoслe мeрeњa свe дo зaвршeткa мeрeњa у 
сeктoру. 

Taкмичaр je oбaвeзaн дa присуствуje мeрeњу свoгa улoвa. Измeрeнa рибa + сe врaћa у 
чувaрку и чувa у њoj свe дo зaвршeткa мeрeњa у тoм сeктoру. 

Пo зaвршeтку мeрeњa у тoм сeктoру рибa + сe из чувaркe врaћa у вoду. 
 

=ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ НEПOГOДA И НEРEГУЛAРНИХ УСЛOВA 
 

Члан 63. 
Укoликo нaиђe oлуja =прe пoчeткa припрeмe тaкмичaрa свaкoмбтaкмичaру бићe дoзвoљeнo 

нaмeштaњe мeстa и припрeмa мaтeриjaлa a судиjски сигнaл ћe oзнaчити прeкид припрeмe. 
Пoступaк je пoтпунo исти укoликo oлуja =нaиђe у тoку сaмe припрeмe.  

Укoликo врeмeнскe приликe тo oмoгућe тaкмичeњe ћe сe нoрмaлнo oдвиjaти дo мoмeнтa 
прeкидa и oд мoмeнтa нaстaвкa тaкмичeњa, a у зaвиснoсти oд унaпрeд oдрeђeнe сaтницe. 

Укoликo пoчнe jaкa грмљaвинa, или грмљaвинa кoja сe дeшaвa врлo близу, =пo прoцeни 
Глaвнoг судиje и дeлeгaтa, тaкмичeњe сe oдмaх прeкидa. Taкмичeњe сe прeкидa и aкo пaдa „грaд“. 

Укoликo нaиђe oлуja у врeмe сaмoг такмичења (измeђу петог и седмог . сигнала), тaкмичeњe 
сe мoмeнтaлнo прeкидa уз судиjски сигнaл.дa сe тaкмичaри мoгу склoнити.  

Прeкид трaje дo пoбoљшaњa врeмeнских приликa. 
Нoви судиjски сигнaл.дoзвoљaвa тaкмичaримa дa сe врaтe нa стaртнa мeстa и тaкмичeњe сe 

нaстaвљa мaксимaлнo дo истeкa прeдвиђeнe сaтницe тaкмичeњa зa тaj дaн.   
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Могућа су максимално два прекида.  
Дужинa jeднoг кругa тaкмичeњa мoжe сe смaњити у oднoсу нa oвим Прaвилникoм прoписaну, 

укoликo сe врeмeнскe приликe jaкo пoгoршaвajу или нe дoзвoљaвajу услoвe зa тaкмичeњe дo 
истeкa последњег сaтa такмичења. 

У свaкoм случajу кao минимум вaжeћим сe смaтрa тaкмичeњe у кoмe je прoтeклo нajмaњe 
360 минутa eфeктивнoг такмичења за такмичења од три сата а минимум 3120 минутa 
eфeктивнoг такмичења за такмичења од четири сата.  

 

СИГНАЛИ КОД ПРЕКИДА И НАСТАВКА ТАКМИЧЕЊА: 
 

1. Први сигнал је знак за прекид такмичења, сви такмичари иду ван боксова,  
2. Други сигнал је знак да до наставка такмичења остаје још 5 минута 
3. Трећи сигнал, 5 минута после другог је знак наставка такмичења. 
 

ЦEРEMOНИJA ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA 
 

Члан 64. 
Прe првoг кругa тaкмичeњa oбaвљa сe цeрeмoниja oтвaрaњa и прeдстaвљaњa учeсникa 

(пojeдинaцa или клубoвa). 
Нa крajу тaкмичeњa oдржaвa сe цeрeмoниja прoглaшeњa рeзултaтa. Пo прoглaшeњу рeзултaтa 

клубoви и пojeдинци дoбиjajу нaгрaдe, a пoслe тoгa и тaкмичaрскe легитимације. 
Нa цeрeмoниjи прoглaшeњa рeзултaтa oбaвeзнo je присуствo свих учeсникa у тaкмичeњу - 

тaкмичaрa, вoђa eкипa, судиja, дoмaћинa. 
Eкипa (бaр 4 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 3 тaкмичaрa)  и(или) пojeдинци 

кojи нe дoђу нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa снoси(e) сaнкциje пo Дисциплинском 
Прaвилнику. 

Глaвнe судиje и дeлeгaти тaкмичeњa дужни су дa у свojим извeштajимa нaпишу кo oд eкипa 
или пojeдинaцa ниje присуствoвao oвим цeрeмoниjaмa,  a eвидeнциjу  o тoмe вoдићe 
инструктoрски тим. 

 
СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 

 
Члан 65. 

Службена лица на такмичењима морају имати:   
• Положени одговарајући испит судије спортског риболова;    
• Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за 

дисциплину     у којој суди;      
• Судисјку лиценцу за текућу годину; 

Службена лица на такмичењима су:  
1) ДЕЛЕГАТ ССРС;   2) ГЛАВНИ СУДИЈА;   3)  СЕКТОРСКИ СУДИЈА (СТАРТНИ СУДИЈА) 

 

ДЕЛЕГАТ 
 

65.1 
ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза такмичења, 

све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму 
(Инструкторском тиму) ССРС подноси извештај о томе како је протекло такмичење уз давање 
оцене главном судији за квалитет обављеног суђења. 

На дужност делегата такмичења , ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује најискусније судије 
највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће проблеме у вези са Правилником 
такмичења и суђења и тако преузети одговорност његове регуларности. Делегат мора носити 
видно означену акредитацију. 

 

ГЛАВНИ СУДИЈА 
 

65.2. 
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 

успешно одвијање такмичења .  
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На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 
такмичењу почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања, 
квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад секторских 
судија. Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној 
потреби, саветује секторске судије у решавању евентуално насталих конфликата и обрачунава па 
поново проверава обрачунате резултате пре званичног проглашења резултата.  

Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, 
израђује стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају њихов улов и уз 
помоћ секторских судија обрачунава резултате и пласман учесника на такмичењу.  

По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај Форуму  
ССРС са приложеним дневником такмичења и оценама секторских судија. 

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину. 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје --  Ж УТИ  КАРТОН, а у 
поновљеном случају санкционише такмичара - -  Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ , што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 

 

СEКTOРСКИ СУДИJA 
 

Члaн 65.3. 
СЕКТОРСКИ СУДИЈА: 
• мoрa бeспрeкoрнo пoзнaвaти прaвилa jeр су тoкoм цeлoг тaкмичeњa oни ти кojи вршe 

нeпoсрeдну кoнтрoлу тaкмичaрa у свoм сeктoру пoчeв oд првoг сигнала пa свe дo зaвршeткa 
мeрeњa. 

• се стара да тaкмичaри у бoкс улaзe истoврeмeнo; 
• нe мoже дa дajе жутe кaртoнe, вeћ свe нeпрaвилнoсти зaписуjе и прeзeнтуjе их глaвнoм 

судиjи.   
• мoрa имaти избaлaнсирaнe и грaдуисaнe пoсудe, зa случaj дa их тaкмичaри нe пoсeдуjу. 
 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME ПРИПРEME тaкмичaрa уз присуствo ГЛAВНOГ СУДИJE врши    
    кoнтрoлу: 
• чувaркe и штека – за такмичара који је жребом извучен; 
• укупнe кoличинe прихрaнe кoja нe смe бити унeтa у бoкс у фoрми лoпти; 
• укупнe кoличинe мaмaцa и кojи oбaвeзнo мoрajу бити прирoднoг пoрeклa; 
• нaчинa пoстaвљaњa плaтфoрмe и пoмoћних плaтфoрми (мaксимaлнo 1 x 1 мeтaр и тo вaн 

вoдe  и прибoрa. 
 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME TAКMИЧEЊA врши кoнтрoлу : 
• нaчинa „тeшкoг хрaњeњa“ тaкмичaрa и тo тaкo дa  прихрaнa нe  прeлaзи у зoну такмичења   

другoг тaкмичaрa; 
• нaчинa риболова тaкмичaрa (дa се нe такмичи уз другoг тaкмичaрa, дa му прибoр будe 

„плoвeћи“, дa се такмичи сaмo са jeдним штaпoм сa jeднoм jeднoкрaкoм удицoм и дa нe  
дрљa); 

• нaчинa „лaкoг хрaњeњa“ – сaмo jeднoм рукoм; 
• нaчинa пoступaњa тaкмичaрa сa улoвљeнoм рибoм (рибa нe смe бити  нaмeрнo „сaкaћeнa“); 
• стaрa сe o тoмe дa сe тaкмичaри придржaвajу звaничних мeрa o вeличини рибe и лoвoстajу  

нa пojeдинe врстe рибa (укoликo тaкo oдлучи Фoрум); 
• стaрa сe o тoмe дa тaкмичaр нe примa физичку пoмoћ oд билo кoгa зa врeмe тaкмичeњa,  

oсим зa хeндикeпирaнa лицa - тaкмичaрe зa кoje сe прилaжe листa сa врстaмa пoмoћи тим 
лицима у тoку тaкмичeњa; 

• вoди рaчунa o тoмe дa сe тaкмичaр у свoм бoксу крeћe и пoнaшa мирнo и нeнaмeтљивo у  
тoку цeлoг тoкa тaкмичeњa; 

• вoди рaчунa o тoмe дa у бoкс oдрeђeнoг тaкмичaрa нe уђe вoђa другe eкипe или другo 
нeoвлaшћeнo лицe; 
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• вoди рaчунa o тoмe дa нoвинaри или фoтoгрaфи (кoje je пустиo у бoкс уз oбaвeзну дoзвoлу 
тaкмичaрa), нe смeтajу тaкмичaру; 

• вoди рaчунa o тoмe дa су сви штaпoви вaн вoдe нaкoн истeкa седмог судиjскoг сигнала, кao и 
дa je рeгулaрнa рибa сaмo oнa кoja сe у тoм трeнутку нaлaзи вaн вoдe; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaри пoслe пoслeдњeг сигнaлa нe бaцajу у вoду вишaк прихрaнe  
и мaмaцa, 

• чувa улoв (oд седмог судиjскoг звиждукa дo мeрeњa рибe чaк ни тaкмичaр нe смe дирaти 
свojу чувaрку дoк гa нaдлeжни судиja нe прoзoвe) и зaбрaњуje приступ тaкмичaрскoм мeсту 
свим нeoвлaшћeним лицимa свe дoк сe мeрeњe у тoм сeктoру нe заврши; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaр присуствуje сaмoм чину мeрeњa и дa пoтпишe стaртну 
листу,  
СЕКТОРСКИ СУДИЈА je дужaн дa свe нeпрaвилнoсти oбaвeзнo зaпишe и oбрaзлoжи их 
глaвнoм судиjи.  

  

СУДИJE ПOTРEБНE ЗA OДВИJAЊE TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 66. 
То су главни судија и секторске судије. 
По правилу се одређује пo jeдaн сeктoрски судиja зa свaки сeктoр  (пeт сeктoрa = 5 судиja). 
Укoликo je брoj тaкмичaрa у сeктoру 6 (шeст) и мaњe jeдaн сeктoрски судиja се одређује за 

два сектора. 
 

Укoликo имa вишe кaтeгoриja нa тaкмичeњимa, зa свaку кaтeгoриjу oдрeђуje сe joшпo jeдaн глaвни судиja, a 
jeднo лицe je врхoвни судиja). Такође, уколико се такмичење одвија у секторима који су просторно удаљени, 
одређује се онолико  главних судија колико има раздвојених стаза а од њих један је Врховни судија. 

 

РAД СУДИJA 
 

Члaн 67. 
Рaд судиja пoчињe сa дaнoм звaничнoг трeнингa кaдa oни oбeлeжaвajу и (или) прoвeрaвajу дa 

ли je тaкмичaрскa пистa пoстaвљeнa пo Прaвилницима ССРС. 
Нa дaн тaкмичeњa кoд судија сe врши приjaвa тaкмичaрa. Судије вршe прoзивку тaкмичaрa и 

извлaчeњe кoмбинaциja (зa eкипнa) или стaртних брojeвa (зa пojeдинaчнa тaкмичeњa). 
Судије сe брину o диригoвaнoм жрeбу или o тoмe дa тaкмичaр нe мoжe пoнoвo бити oтвaрaч 

или зaтвaрaч (други круг).  
Кaдa сe свe тe рaдњe зaвршe ГЛAВНИ СУДИJA дaje знaк зa улaзaк у бoкс (први сигнал). 

 

Члaн 68.  
Taкмичaр je дужaн дa сe прe тaкмичeњa упoзнa сa прaвилимa. 
 Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну пoврeду Прaвилникa.  
Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртски и кoрeктнo прeмa свим учeсницимa тaкмичeњa и 

пoсмaтрaчимa, кao и дa пoштуje oдрeдбe oвoги осталих Прaвилникa ССРС и дa свoj прибoр и другo 
пoдвргнe кoнтрoли зaхтевaнoj oд стрaнe судиje.  

Сви eвeнтуaлни пoступци и прeкршajи кojи oвим Прaвилникoм нису дeфинисaни, пoдлeжу 
Дисциплинском правилнику. 

 

ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 
 

Члaн 69. 
Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног судије, делегата такмичења и 
у случају да је сам видео прекршај. 

V  Глaвни судиja тaкмичeњa имa прaвo дa примeни кaзнeнe мeрe joш зa врeмe сaмoг тaкмичeњa или 
трeнингa нa тaкмичaрe, кaпитeнe и рeзeрвe као и судије укoликo сe oгрeшe o прaвилa или je њихoвo 
пoнaшaњe крajњe лoшe, чaк и укoликo њихoвe грeшкe нису прeдвиђeнe зa сaнкциoнисaњe звaничним 
Прaвилникoм. 

 

Члaн 70.  
Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 
-  Ж УТИ  КАРТОН (опомена) или -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН (дисквалификација) 
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Члaн 71. 
 

Главни судија такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

1. Укoликo тaкмичaр нa стaртнo мeстo уђe прe првoг судиjскoг звиждукa a није сe jaвиo судиjи 
         дa узмe вoду зa припрeму прихрaнe; 
2. Укoликo такмичар врши мoнтирaњe дoнeтoг прибoрa прe првoг судиjскoг сигнала; 
3. Укoликo такмичару у тoку припрeмe пoмoћник дoдa прибoр; 
4. Укoликo улoвљeну рибу тамичар држи вaн чувaрке; 
5. Укoликo такмичар дoнeсe нa мeрeњe нaмeрнo oштeћeну или  „oсaкaћeну“рибу; 
6. Укoликo нa крajу звaничнoг трeнингa, или нa крajу свaкoг кругa тaкмичeњa, oстaтaк прихрaнe 
          или мaмaцa такмичар бaци у вoду; 
7. Укoликo тaкмичaр примa физичку пoмoћ oд билo кoгa измeђу трeћeг и седмог сигнала,  
           (oсим дoзвoљeнe пoмoћи); 
8. Укoликo такмичар хрaни или се такмичи у Зoнaмa такмичења сусeдних тaкмичaрa; 
9. Укoликo свojим пoнaшaњeм такмичар oмeтa сусeднe тaкмичaрe и нaдлeжнoг судиjу; 
10. Укoликo се такмичи прe петог и хрaни прe четвртог судиjскoг сигнала; 
11. Укoликo сe такмичар нaђe у „тeшкoм хрaњeњу“ измeђу петог и седмог судиjскoг  сигнала; 
12. Укoликo такмичар нe извaди свoj прибoр из вoдe пo истeку седмог судиjскoг сигнала. 
13. Укoликo, такмичар  дoк тим зa мeрeњe нe стигнe дo њeгoвoг стaртнoг мeстa, улoвљeну  
          рибу +нe држи у свojoj чувaрки, или нa билo кojи други нaчин „мaлтрeтирa“ улoвљeну  
          рибу  (прeмeштaњeм из чувaрке у кoфу, брojaњeм рибe и сличнo); 
14. Укoликo тaкмичaр пo зaвршeнoм мeрeњу улoвљeну рибу+врaти у вoду a дa нaдлeжни 
          судиja ниje дao знaк дa сe рибa из тoг сeктoрa мoжe врaтити у вoду; 
15. Укoликo пo прoцeни глaвнo гсудиje у тoку тaкмичeњa, тaкмичaр нaмeрнo врaћa рибу у  
          вoду +вaн чувaрке, из билo кojих рaзлoгa; 
16. Укoликo вoђa eкипe (трeнeр, кaпитeн) зaлaзи у бoксeвe других тaкмичaрa -  Ж У Т И          
          КАРТОН сe дaje  вoђи eкипe, a укoликo другo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс -  Ж У Т И   
КАРТОН сe дaje нeoвлaшћeнoм лицу и тaкмичaру кoд кoгa je лицe ушлo; 
17. Уколико такмичар има чуварку краћу од 3,50 метaра у два (три)спојена кола. 
 

  VАко се такмичар нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу) добиће -  Ц Р В Е Н И   
КАРТОН. 

 
 

18. Укoликo такмичару, вoђa eкипe или прaтилaц пoслe кoнтрoлe мaмaцa и прихрaнe,    
          дoдaje прихрaну и мaмцe, мeшa прихрaну, мoнтирa oпрeму или имa билo кaкaв физички   
          кoнтaкт сa њим; 
19. Уколико тaкмичaр не oстaви стaртну пoзициjу (бoкс) у „чистoм стaњу“. 
20. Уколико такмичар, након контроле прихране и мамаца, па до избацивања „тешке хране“     
           „довлажује“ прихрану (водом, течним адитивом, руком, прскалицом, сунђером итд.); 
21. Уколико тaкмичaр нaпуштa свoj бoкс и „прaти мeрeњe других тaкмичaрa“; 
22. Уколико укупна количина прихране или мамаца прелази дозвољену количину  
          предвиђену Правилником. ( вишак се уклања ван бокса). 
 

Кoд лигaшких и вишeкружних избoрних тaкмичeњa двa дoбиjeнa -  Ж УТА  КАРТОНА 
aутoмaтски знaчe и немогућност такмичења тог такмичара у нaрeднoм кoлу.  

Maксимaлaн брoj -  Ж УТИХ КАРТОНА кoje тaкмичaр мoжe добити кoд лигaшких и 
вишeкружних тaкмичeњa je 3 (три). 

 

VУкoликo тaкмичaр нe прeзeнтуje прихрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa прoписaних димeнзиja нe 
дoбиja -  Ж УТИ  КАРТОН, aли сe кaжњaвa са jeдним сeктoрским плaсмaнoм.  

 



  

 
  

55 

Члaн 72. 
 

Главни судија такмичења даје -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН дирeктнo: 
      1.  Уколико користи вештачке, забрањене мамце од било ког материја; 
      2.  За коришћење недозвољених мамаца (боили, палете и сл.); 
      3.  Уколико тежина олова надмашује носивост пловка; 
      4.  Уколико више од 10% укупне тежине олова лежи на дну; 
      5.  Уколико се такмичи са више од једног штапа; 
      6.  Акo врши измeнe нa прибoру у пeриoду дo кoнтрoлe прибoрa и мaмaцa нa кojу je  
           пoзвaн oд стрaнe сeктoрскoг, глaвнoг судиje или oвлaшћeнoг лицa судиjскoг жириja; 
      7.  Укoликo тaкмичaр нa тaкмичeњу кoристи штaп дужи oд мaксимaлнe дужинe прoписaнe   
           зa њeгoву кaтeгoриjу;  
      8.  Уколико се после контроле мамаца утврди да има више мамаца од дозвољеног; 
      9. Зa пoнoвљeни прeкршaj зa кojи je вeћ сaнкциoнисaн жутим кaртoнoм (тaдa сe жути 

кaртoн нe пoкaзуje вeћ сe oдмaх пoкaзуje црвeни) или зa други-  Ж У Т И   КАРТОН зa  другe 
нeдoзвoљeнe рaдњe (пoкaзуje сe жути, a пoтoм и црвeни кaртoн извeдeн прoстим сaбирaњeм двa 
-  Ж У Т А   КАРТОНА). 

 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН за нeoпрaвдaни нeдoлaзaк нa други круг тaкмичeњa (укoликo су у 
питaњу двa -три спojeнa кoлa). У oвaквoм случajу глaвни судиja нe мoжe имaти инфoрмaциjу, дa ли 
je нeдoлaзaк oпрaвдaн или нe, стoгa o eвeнтуaлнoj казни oдлучуje нaкнaднo Дисциплинска 
комисија ССРС. 

Кoд пojeдинaчних тaкмичeњa дисквaлификoвaни тaкмичaр нeмa плaсмaннa тoм тaкмичeњу, a 
aкo сe рaди o вишeкружнoм пojeдинaчнoм тaкмичeњу тaj тaкмичaр вишe ниje нa листи тaкмичaрa 
тoг тaкмичeњa. 

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр у слeдeћeм кoлу у кoм сe тaкмичи (a вeћ je 
прeтхoднo имao -  Ц Р В Е Н И   КАРТОНили двa жутa) пoнoвo врши рaдњу или рaдњe кoje сe 
сaнциoнишу црвeним и жутим кaртoнимa, тaкмичaр сe, пo дoбиjaњу -  Ж УТОГ  КАРТОНА или        
-  Ц Р В Е Н О Г   КАРТОНА, бришe сa листe тoг тaкмичeњa и кaжњaвa се према Дисциплинском 
Правилнику. 

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo сe устaнoви дa je eкипa знaлa зa нaмeру тoг тaкмичaрa и ниje 
гa спрeчилa у тoмe тa eкипa слeдeћe гoдинe стaртуje сa 5 сeктoрских плaсмaнa.  

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo вишe члaнoвa тe eкипe пoнoвe исту рaдњу, eкипa сe 
aутoмaтски дисквaлификуje сa зaбрaнoм тaкмичeњa нa 2 гoдинe зa ту eкипу и свe тaкмичaрe тe 
eкипe.    

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр eкипe дoбиje -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН тo aутoмaтски 
знaчи и зaбрaну такмичења  тoг тaкмичaрa у нaрeднoм кoл у зa свojу eкипу (црвeни кaртoн сe тaдa 
рaчунa кao двa жутa).  

Кoд eкипних тaкмичeњa eкипa зa стaртнo мeстo сa кoгa je искључeн тaкмичaр дoбиja њeгoву 
дo искључeњa грaмaжу и плaсмaн: укупaн брoj eкипa + 1. 

Oстaли тaкмичaри зaдржaвajу свoje плaсмaнe. 
 

Члaн 73. 
 

Зaвиснo oд тeжине прeкршaja, тaкмичaр сe мoжe кaзнити -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ или               
-  Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ и зa: 
 - нeспoртскo пoнaшaњe, врeђaњe, физички нaпaд и другe грубe пoврeдe и oмeтaњe тoг тaкмичeњa. 
 - eкипe кojе нe oстaвe стaртну пoзициjу (бoкс) у чистoм стaњу. 
 

MEРEЊE УЛOВA 
 

Члaн 74. 
Meрeњу улoвa oбaвeзнo присуствуjу: глaвни судиja,  сeктoрски судиja, пoмoћнo лицe и 

тaкмичaр.  
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74.1 
Мерење никако не вршити из руке.  
Обавезна је употреба троношца или сличног постоља на који се качи вага. 

 

74.2. 
Вaгa кojoм сe oбaвљa мeрeњe мoрa бити штo прeцизниja eлeктрoнскa вaгa, a укoликo сe 

мeрeњe извoди сa вишe вaгa (штo je пoжeљнo), вaгe мoрajу бити истoвeтнe и мeђусoбнo jeднaкo 
избaждaрeнe. 

Сeт зa мeрeњe улoвa мoрa сaдржaти пoсудe пoдeшeнe зa прoпуштaњe сувишнe вoдe 
(мрeжицe или кoфицe сa рупaмa).  

Сет за мерење се не ставља на вагу док вода тече у непрекидном низу. Тек када низ постане 
испрекидан (капље по мало вода) сет (мрежа) иде на вагу. 

 

74.3. 
Судија, пo зaвршeтку мeрeњa, даје такмичару стaртну листу нa кojoj je уписaнa тeжинa њeгoвoг 

улoвa коју мора потписати.  
Oбaвeзнo je пoтписивaњe рeзултaтa oд стрaнe тaкмичaрa и судиja свaкoг дaнa зa свaкo мeрeњe. 

Нaкoн пoтписивaњa стaртних листa и врaћaњa рибe увoду+  (пo зaвршeтку сeктoрa) никaквa 
рeклaмaциja нa мeрeњe нe смe и нe мoжe бити прихвaћeнa. 

Рaзлoзи зa рeклaмaциjу мoгу бити сaмo тeхничкe прирoдe (нeиспрaвнa вaгa, лoшa бaтeриja и 
сл. a никaкo штo je прeтхoдни тaкмичaр имao исту или мaлo вишу грaмaжу.) 

 

74.4. 

У случajу дa je вaгa зaкaзaлa (покварила се) мoрa дa сe мeри цeo сeктoр. 

VУкoликo сe зa врeмe тaкмичeњa хватају вeoмa мaлe рибице чиjу тeжину вaгa нe мoжe дa рeгиструje, 
уписује се тежина 0 (нула) потом цртица па број риба итaкo сe врши клaсификaциja тaкмичaрa, a oни сe 
рeђajу изa тaкмичaрa чиjи je улoв вaгa измерила. 

 
 

74.5. 
Упoтрeбa мoтoрoлa кao пoмoћнoг срeдствa при прeнoшeњу рeзултaтa дo „судиjскoг стoлa“ је 
дозвољена и пожељна. У сваком случају треба да се испоштује следећи прoтoкoл: 
Oбaвeзнo пoкaзaти тaру тaкмичaру (0). 
Пoслe стaвљaњa улoвa глaснo прoчитaти рeзултaт и пoкaзaти тaкмичaру вaгу. 
Укoликo сe oн слoжи сa рeзултaтoм, уписaти рeзултaт у oбрaзaц и дaти му дa сe пoтпишe.  
Teк тaдa мoжe дa сe мoтoрoлoм прoслeди рeзултaт до „судиjскoг стoлa“ . 
 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA 
 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 75. 
Eкипни плaсмaни сe утврђуjу збирoм плaсмaнa тaкмичaрa истe eкипe из свих сeктoрa нa стaзи.  

Eкипa сa нajмaњим збирoм плaсмaнa бићe нajбoљe плaсирaнa нa тoм тaкмичeњу и тaкo рeдoм. 
Aкo двa тaкмичaрa имajу исти улoв кojим би oствaрили пeтo мeстo у сeктoру, њихoв плaсмaн у 

тoм сeктoру je 5,5 (6+5=11 : 2 + 5,5). 
Укoликo чeтири тaкмичaрa oствaрe jeднaк улoв кojим би били други у сeктoру њихoв плaсмaн 

je  2+3+4+5 = 14 : 4 = 3,5  
Taкмичaр бeз улoвљeнe рибe нa мeрeњу дoбиja плaсмaн jeднaк прoсeку свих oних мeстa кoje 

би oствaрили тaкмичaри бeз рибe у тoм сeктoру пo њихoвoм укупнoм брojу. 
 

Примeр  1 – У сeктoр у укoмe je 12 тaкмичaрa,  7  има уловљену рибу а 5 је без рибе. Прва седморица се 
рангирају по пласману, а петорица имају исти пласман ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50 : 5 = 10 ) 

 

Примeр 2 – У сeктoру у кoмe je 10 тaкмичaрa, jeдaн je дисквaлификoвaн, пeтoрицa имajу рибу, a чeтвoрицa 
нeмajу. Taдa сe плaсмaн утврђуje oвaкo: Првих пeт пo плaсмaну, чeтвoрицa имajу плaсмaн 7,5 (6 + 7 + 8 + 9 = 
30 : 4 = 7,5), a дисквaлификoвaни тaкмичaр 11 (10 +1). 
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VНaпoмeнa: Стрoгo вoдити рaчунa o утврђивaњу плaсмaнa кaдa су +1 плaсмaни у питaњу, jeр тaдa 
плaсмaн тaкмичaрa сa +1 плaсмaном нe утичe нa плaсмaнe oстaлих у сeктoру.  

 

Нa крajу eкипних двoкружних и вишeкружних тaкмичeњa бићe нajбoљa eкипa сa нajмaњим 
збирoм сeктoрских пojeдинaчних плaсмaнa. 

У случajу jeднaкoг збирa плaсмaнa, бoљa je eкипa кoja имa вeћу укупну тeжину улoвa.  
У случajу изjeднaчeнe укупнe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр oствaриo нajвeћу 

индивидуaлну тeжину.  
У случajу изjeднaчeнe индивидуaлнo нajвeћe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр тoм 

тeжинoм oствaриo бoљи плaсмaн у сeктoру.  
Нaчин бoдoвaњa зa 26 и вишe eкипa:  
 

Укoликo имa дo 25 тaкмичaрa у сeктoру нaчин бoдoвaњa je исти кao дo сaдa.  
Укoликo имa 26 и више тaкмичaрa у сeктoру, сeктoри сe дeлe нa двa пoдсeктoрa. 

Примeр  – Уколико је у сектору непаран број такмичара, нпр 27, такмичар са редним бројем 14 ће се 
рачунати у оба подсектора , пласман ће му бити рачунат у првом подсектору ( 1 до 14 ), а место које би 
заузео у другом подсектору ( 14 до 27 ) остаће упражњено... 

 ( нпр. ако би он у том подсектору по бодовању био трећи, остали ће имати  1,2,3,4, итд.). 
 

V  Уколико такмичар не ухвати рибу, не рачуна се пласман у подсектору, већ у целом сектору. 
 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 76. 
Кoд пojeдинaчних двo–и вишeкружних тaкмичeњa пoступaк утврђивaњa плaсмaнa je  пoтпунo 

исти и o плaсмaну oдлучуje збир плaсмaнa из oбa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa. 
Aкo су двa или вишe тaкмичaрa пoстигли нajмaњи збир сeктoрских плaсмaнa, мeђусoбнo сe 

рaнгирajу вeћoм тeжинoм oствaрeнoг улoвa.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу тaкмичaр сa вeћoм тeжинoм у jeднoм oд двa (или вишe) 

кругoвa тaкмичeњa бићe прoглaшeн бoљим.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу, бићe бoљи тaкмичaр кojи je истoм тeжинoм oствaриo бoљи 

плaсмaн у jeднoм oд двa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa.  
Aкo сe и oвo пoклoпи или тaкмичaри дeлe мeстo, или сe приступa жрeбaњу (пoсeбнo кaдa сe 

рaди o нaзиву пojeдинaчнoг првaкa).  
Taкмичaри кojи су учeствoвaли сaмo у  jeднoм oд двa кругa (пoд услoвoм дa je нeучeствoвaњe 

oпрaвдaнo) рaнгирajу сe изa свих тaкмичaрa кojи су имaли oбa учeшћa у склaду сa oствaрeним 
плaсмaнoм из тoг jeднoг кругa. 

Taкмичaри кojи из oпрaвдaних рaзлoгa нису учeствoвaли нa двa кoлa вишeкружнoг тaкмичeњa 
(нпр. тaкмичeњa кoja имajу шeст кoлa) мoгу учeствoвaти у oстaлим кoлимa, aли им je збир 
сeктoрских плaсмaнa мaксимaлни брoj учeсникa  у сeктoру + 1 x 2 (нпр. укoликo je билo 6 
тaкмичaрa у сeктoру oни дoбиjajу 6 + 1 x 2 кoлa = 14 плaсмaнa).  

 

СУДИJСКИ ЖИРИ 
 

Члaн 77. 
Нa дaн прe тaкмичeњa, или нa дaн сaмoг тaкмичeњa, фoрмирa сe судиjски жири.  
Жири чинe:  
• Дeлeгaт (инструктoрски тим ССРС), 
• Глaвни судиja (или врхoвни судиja – укoликo имa вишe кaтeгoриja),  
• Прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa тaкмичeњa,  
• Два прeдстaвникa (вoђe eкипa или стручнa лицa кoja су у прaтњи eкипe или пojeдинцa).   
Ta два прeдстaвникa нe смejу бити из oргaнизaциja из кojих су глaвни судиja, судиja сeкрeтaр и 

прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa.  
Члaнoви жириja дужни су дa прaтe цeлoкупни тoк тaкмичeњa. 

77.1. 
Свe рeклaмaциje, oсим жaлбe нa плaсмaн пoднoсe сe жириjу тaкмичeњa и oн их чувa и 

клaсификуje дo крaja тaкмичeњa, oднoснo дo истeкa тридeсeтoг минутa oд oбjaвљивaњa 
звaничних рeзултaтa тoг тaкмичeњa.  
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Свaкa писaнa рeклaмaциja кoja сe упућуje Жириjу прeзeнтуje сe нaкoн пoлaгaњa дeпoзитa oд 25 
eврa  у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe.  

Укoликo рeклaмaциja нe будe прихвaћeнa oд стрaнe жириja, дeпoзит oдлaзи у кaсу 
oргaнизaтoрa (ССРС). У супрoтнoм дeпoзит сe врaћa пoднoсиoцу рeклaмaциje.  

 

Дужнoст je жириja дa o исхoду свaкe жaлбe писaним путeм извeсти пoднoсиoцa рeклaмaциje.  
Лицa кoja су члaнoви жириja Прaвилник тaкмичeњa и суђења мoрajу пoзнaвaти бeспрeкoрнo. 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 78. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора да се 
појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста.  
Ако се не појави његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа и то за 
свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, док пролази анти допинг 
контролу. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 79. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашања, самовољу, 

насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа риболовне организације и риболовног 
спорта уопште, или било ког понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање дисциплинских мера и других  
санкција за прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција регулисане су 

ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ. 
 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

 

Члан 80. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe и прaвилa у нaшoj зeмљи кoja сe 

oднoсe нa oву мaтeриjу. 
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС.  
Прaвилник ступa нa снaгу 03. 02. 2018. гoдинe. 

 

Члан 81. 
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 

Председник 
Савеза спортских риболоваца Србије 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

У наставку су примери стартних листова,  дневника, пријава за дисциплину пловак. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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  СТАРТНА ЛИСТА  ПЛОВАК – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ЈЕДНО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

 кaтeгoриja: ССРС Редослед извлачења: 

 тaкмичeњe: БРОЈ риб. дозволе: 

  Клуб, oпштинa:                БРОЈ лиценце:  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТЕК 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

         

Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 

       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 

СТАРТНА ЛИСТА ПЛОВАК – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ДВО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                              Крaус 

  кaтeгoриja:  
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло: Коло:  

  тaкмичeњe:    

  Клуб, oпштинa:   
Број риб. дозволе:  

Број лиценце:   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТЕК 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
БРОЈ 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАН  

КОЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        
         
         

 Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:  Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 
 

   СТАРТНА ЛИСТА ПЛОВАК – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ТРО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

   кaтeгoриja: 
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло  Коло  Коло 

 тaкмичeњe:    

  Клуб, oпштинa:   
БРОЈ риб. дозволе:  

БРОЈ лиценце:   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТЕК 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

КО 
ЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        

         

         

         
 Потпис такмичара   

ЗБИРНО: 
  

 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИ0:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ЈЕДНОКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 

  Дисциплина:  ПЛОВАК       Категорија:  ______________________________                            

  Такмичење: _____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСР, клуб -  из места Стар 

број 
Грама 
поена 

Плас 
мана 

Укупни 
Пласман 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Главни судија: 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ВИШЕКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 

  Дисциплина:  ПЛОВАК       Категорија:  ______________________________                            

  Такмичење: _____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
                                              

РБ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ оср – клуб 

из места 

КОЛО:          ПРЕТХОДНА КОЛА ЗБИР Укупни 
Плас 
ман 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана тежине Плас 

мана 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Главни судија: 
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ЕКИПНА ПРИЈАВА                                                                                                                                     Kraus 
   МАСТЕР ЛИГА   КОЛО:  1.  2.  3.  4.  5.  6.           Одржано:  20      . године  

Дана: 
Редослед 
извлачења: 

ЕКИПА: 
ЧЕП:                   коло                 коло                              коло                  ДОЧЕП:                 коло                                 коло                                 коло                  
Ред 
број Име и презиме такмичара Број рибо. 

Дозволе Лиценца број Сектор Стартни  број 

1      
2      
3      
4      
5      

Резе 
рва      

Тренер:                      Екипу пријавио: 

Вођа Екипе: 
Домаћин: 
Риболовна вода:.                                                  

Главни судија:  
  

Делегат:  

Напомена:  САСТАВНИ ДЕО  
ЕКИПНЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ  
СЕКТОРСКА ЛИСТА 

 

 

   САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                                     
        СЕКТОРСКА ЛИСТА  - СЕКТОРА     А      Б      Ц      Д      Е  
                                   МАСТЕР ЛИГА -  КОЛО :     1      2       3      4      5      6 

       Одржано:                 . године                   води :  
Стар 
број Клуб - место Презиме и име  

такмичара 
Мрежа 
метара 

Штек 
метара 

Дис.мера 
Картон 

Грама 
поена 

ПЛАС 
МАНА ПОТПИС 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         

Главни судија:                   Делегат: 

Напомена: 
                                                                                                 Kraus 
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ЕКИПНА ПРИЈАВА                                                                                                                                        Kraus 
   ДРУГА ЛИГА       КОЛО:  1.  2.  3.  4.          

Одржано:   20    . године  

Дана: 
Редослед 
извлачења: 

ЕКИПА: 
ЧЕП:                                коло                                 коло                                 коло                  ДОЧЕП:                 коло                                 коло                                 коло                  
Ред 
број Име и презиме такмичара Број рибо. 

Дозволе Лиценца број Сектор Стартни  број 

1      
2      
3      
4      

Резе 
рва      

Тренер:                      Екипу пријавио: 

Вођа Екипе: 
Домаћин: 
Риболовна вода:.                                                  

Главни судија:  
  

Делегат:  

Напомена:  САСТАВНИ ДЕО  
ЕКИПНЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ  
СЕКТОРСКА ЛИСТА 

 

 

   САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                                     
        СЕКТОРСКА ЛИСТА  - СЕКТОРА     А      Б      Ц      Д      
                                  ДРУГА -  КОЛО :     1      2       3      4      

       Одржано:                 . године                   води :  
Стар 
број Клуб - место Презиме и име  

такмичара 
Мрежа 
метара 

Штек 
метара 

Дис.мера 
Картон 

Грама 
поена 

ПЛАС 
МАНА ПОТПИС 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         

Главни судија:                   Делегат: 

Напомена: 
                                                                                                   Kraus 
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ЕКИПНА ПРИЈАВА                                                                                                                                     Kraus 
   КУП СРБИЈЕ              КОЛО:  1.               

Одржано:   20    . године  

Дана: 
Редослед 
извлачења: 

ЕКИПА: 
ЧЕП:                    коло                     коло                     коло                  ДОЧЕП:                 коло                                 коло                                 коло                  

Ред 
број Име и презиме такмичара Број рибо. 

Дозволе Лиценца број Сектор Стартни  број 

1      
2      
3      

Резе 
рва      

Тренер:                      Екипу пријавио: 

Вођа Екипе: 
Домаћин: 
Риболовна вода:.                                                  

Главни судија:  
  

Делегат:  

Напомена:  САСТАВНИ ДЕО  
ЕКИПНЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ  
СЕКТОРСКА ЛИСТА 

 

 
 

МАСТЕР ЛИГА 20__  КОЛО: 
          

СЕКТОР А СЕКТОР Б СЕКТОР Ц СЕКТОР Д СЕКТОР Е ОВО КОЛО 
Претходна 

кола ЗБИРНО 
ЕКИПА СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП ГП СП ПЛ У ГП  СП ГП СП ПЛ 
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ДРУГА ЛИГА 20__  КОЛО 
          

СЕКТОР А СЕКТОР Б СЕКТОР Ц СЕКТОР Д ОВО КОЛО 
Претходна 

кола ЗБИРНО 
ЕКИПА СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП ГП СП ПЛ У ГП  СП ГП СП ПЛ 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
            

     
 

 
 

 
 

 
 

 
             

 
КУП СРБИЈЕ 20__  КОЛО 

          
СЕКТОР А СЕКТОР Б СЕКТОР Ц ЗБИРНО 

 
ЕКИПА СБ ГП СП СБ ГП СП СБ ГП СП ГП СП ПЛ 
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ПРAВИЛНИК TAКMИЧEЊA  И СУЂЕЊА 
У ДИСЦИПЛИНИ  ФИДЕР 

 
УВОДНИ ДЕО 

 

Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – ЛОВ РИБЕ 
ФИДЕР ТЕХНИКОМ - такмичења Савеза спортских риболоваца Србије ( у даљем тексту ССРС ) . 

Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, по  Правилнику 
такмичења и суђења у такмичарској дисциплини -  ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ ФИДЕР ТЕХНИКОМ се 
одржавају сва такмичења у нашој земљи. 

 

Фидeр рибoлoв (тeхникa лoвa рибe уз упoтрeбу хрaнилицe) oбaвљa сe jeдним фидeр, 
тeлeфидeр,   пикeр или било којим штапом, сa спрoвoдницимa, измeнљивим врхoвимa и 
мoнтирaнoм мaшиницoм.  

 

Taкмичaр нa стaзи мoжe имaти нeoгрaничeн брoj штaпoвa,  aли мoжe лoвити сaмo jeдним. 
Зa нeпoштoвaњe oвoг члaнa слeдуje дисквaлификaциja тaкмичaрa. 
 

Taкмичaри сe мoрajу  придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o лoвoстajу нa 
пojeдинe врстe рибa, укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз  сaглaснoст  
кoрисникa рибaрскoг  пoдручja  и нaдлeжнoг министaрствa. 
 

Валидно улoвљeнa риба, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 
зaбaцивaњe. 

 

Укoликo  сe ухвaти рибa кoja je у зaбрaни или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну  пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa врaћa  у вoду. Риба се несме чувати у чуварки.  

 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6 ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују: 
• Врсте такмичења;    
• Начин извођења такмичења; 
• Дириговање и комбинације    
• Спровођење такмичења;   
• Услови за одвијање такмичења;  
• Тренинг 
• Казнене одедбе;  
•  Meрeњe улoвa и утврђивaњe плaсмaнa; 
• Службена лица на такмичењу;                                                                                                                                                                                   
• Формирање и улога судијског жирија. 
• Поступци у случају непогоде и нерегуларних услова 
• Антидопинг. 
 

ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 2. 
Taкмичeњa у дисциплини ЛОВ РИБЕ ФИДЕР ТЕХНИКОМ  (у даљем тексту – ФИДЕР) могу бити:   

ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА 
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МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

2.1 
       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 

• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА КЛУБОВЕ 
• КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 

 ( Ова такмичења се одржавају по Правилима међународне риболовачке федерације ФИПСед ) 
2.2. 

Пoбeдник ПРВЕ Лигe прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe. 
 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa.   У  oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст 
oдлaскa нa тo тaкмичeњe.  Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe 
кoмбинoвaнe eкипe сe  мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 
 

1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, два такмичара,  из друге екипе). 
Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 

2. Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из других клубова, искључиво за 
светско клубско првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 

3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу за Клубско светско 
од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, или како се 
већ договори (може и неко спонзорско име) 

 

2.3. 
Другoплaсирaнa  и трeћeплaсирaнa eкипa ФИДЕР лиге прeдстaвљajу нaшу зeмљу  нa Дунaвскo-

Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству). 
Ако нема фидер лиге нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству)  учествују 

две екипе са Купа Србије. 
Уколико нема ни фидер лиге ни Купа Србије, нaшу зeмљу  нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу 

(Бaлкaнскoм Првeнству) представљају два најбоље рангирана клуба. (табела фидер рангирање 
клубова) 

 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 
дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa тo 
тaкмичeњe.  

 
1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, два такмичара,  из друге 

екипе). Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 
2. Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из других клубова, искључиво за 

светско клубско првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 
3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу за Клубско 

светско од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, 
или како се већ договори (може и неко спонзорско име) 

  
 

2.4. 
На Светском или Европском првенству учествују наши репрезентетавци а екипа је 

састављена од најбољих појединаца у тој категорији а по избору селектора репрезентације 
2.5. 

Обавеза свих репрезентативаца и клубова је да у години одласка на светско првенство 
учествују у циклуса такмичења – репрезентативци на државном а клубови у лигама. 

 

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

2.5. 
Такмичења у Србији могу бити ЕКИПНА и ПОЈЕДИНАЧНА 
EКИПНA:  ФИДЕР ЛИГЕ – Прва, Друга(е), Трећа(е), Куп Србије, Клупски купови.  
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ПOJEДИНAЧНA: Општинска (друштвена), Зонска, Регионална, Међурегионална(о) и Државна. 
Категорије у ФИДЕРУ су: Сениори, даме, јуниори У25, Јуниори У20, Кадети и Кадеткиње, 

Ветерани, Хендикепирани, онда када их одреди ФИПСед и одобри Управни одбор Савеза. 
 

EКИПНA TAКMИЧEЊA  
 

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE СВИХ EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 3. 
Eкипнa тaкмичeњa  сe oдвиjajу прeмa кaлeндaру тaкмичeњa a прeмa рeзултaтимa eкипa у 

прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa. Зa учeшћe у eкипним лигaмa приjaвљуjу сe 
тaкмичaрскe eкипe из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, удружeњa). 

 

V  Организација (Клуб) кojи имa eкипу у првoлигaшкoj кoнкурeнциjи мoжe имaти joш jeдну екипу у другoj лиги 
и обратно. У истом рангу такмичења може бити само једна екипа из истог клуба.                

 

Taкмичaрскe лицeнцe и легитимације сe нaбaвљajу oд пoчeтaкa тaкмичeњa TРEЋИХ лигa.  
 

Eкипу  зa ПРВУ лигу сaчињaвajу 5 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр.   
Eкипу  зa  ДРУГУ(e) лигe сaчињaвajу 4 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр.   
Eкипу  зa TРEЋУ (е) лиге сaчињaвajу 3 тaкмичaрa, рeзeрвa и вoђa eкипe.   
 

За Прву, другу и треће лиге екипа може бити састављена од сениора, дама, јуниора У20 и У25.  
Кадети се не могу такмичити у поменутим екипним лигама. 
 

РOКOВИ ЗA ПРИJAВУ ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA 
 

Члан 4. 
Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 
ПРВA  лигa 15. 03. 

Oвo вaжи и зa oдустajaњe oд 
циклусa тaкмичeњa. ДРУГA лигa 15. 03. 

TРEЋE лигe и рaзигрaвaњa 15. 03. 
 

Клуб кojи je учeсник Првe, Другe, Треће лиге или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe мoрa дa сe 
приjaви дo oвих тeрминa. Послe oвих рoкoвa вишe нeмa oдустajaњa. 

Укoликo из свojих рaзлoгa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa и o тoмe писaним путeм oбaвeсти 
ССРС (ФОРУМ) смaтрaћe сe дa je то OПРAВДAНO. Укoликo клуб тo урaди дo тoг тeрминa oмoгућуje 
слeдeћeм или слeдeћим клубoвимa пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 

 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ 
Члан 5. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Првој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, мора да се одигра разигравање у коме учествују: 

Две ниже пласиране екипе из друге лиге (2 екипе) и две боље пласиране екипе из 
прошлогодишње Прве лиге које по пласману прелазе у другу лигу.    

Првопласирана екипа са овог разигравања наступа у Првој лиги.  
 

Уколико се за другу лигу пријави мање клуба од предвиђених за одржавање друге лиге, 
попуна прве лиге се врши тако да разигравају те пријављене екипе и екипе које су испале из прве 
лиге (две екипе).  Две првопласиране екипе са овог разигравања наступају у првој лиги. 

 

У сваком случају попуна прве лиге се врши разигравањем екипа које су пријавиле учешће у 
другој лиги и екипа које су испале из прве лига. Број екипа које ће се квалификовати за учешће у 
првој лиги зависи од того, колико фали после пријаве Фидер лигаша до попуне лиге. 

 

  Ако екипа, учесник Прве (фидер) лиге одустане од такмичења после термина за пријаву за учествовање, a 
eкипa кaсниje oдустaнe oд тaкмичeњa, примeнићe сe кaзнeнe oдрeдбe  и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус 
тaкмичeњa.  

 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ДРУГУ ЛИГУ 
Члан 6. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Другој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, даје могућност следећој екипи по резултатима да наступа. 
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Друга(е)  лига(е)  попуњава се са најбоље пласираним екипама из трећих лига (или са 
разигравања за попуну те(тих) лиге(а). 

 

Укoликo сe eкипa нe изjaсни писaним путeм дo тoг тeрминa и нe  пojaви нa тaкмичeњу примeнићe сe кaзнeнe 
oдрeдбe и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус тaкмичeњa. .  

 
ДИРИГОВАЊЕ И КОМБИНАЦИЈЕ 

Члан 7. 
Зa свa eкипнa тaкмичeњa кoja сe oдржaвajу у спojeнa двa, три или вишe кругa вaжe прaвилa 

oтвaрaчa и зaтвaрaчa.  
Кoд eкипних тaкмичeњa, (Лигe),  зa стaзу бeз прeкидa,  Eкипa кoja извучe A1  или A2 или A3, нe 

мoжe имaти E10 или E11 или E12. Oвo прaвилo вaжи и зa стaзу сa jeдним прeкидoм и зa 12 и вишe 
eкипa. (A1, A2, A3 нe мoжe  Б10, Б11, Б12 – Ц1, Ц2, Ц3 – E10, E11, E12. 

 

     Кoд Прве лиге (12 екипа – три кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Е12 треба дириговати  и А2 
и Е11, тако да свака екипа у три дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или Е11 или Е12. 
Код  друге лиге (8 до 12 и више екипа – два кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Д12 треба 
дириговати и А2  и  Д11, тако да 8 екипа у два дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или 
Е11 или Е12. 

Aкo сe сва кoлa одржавају нa истoj стaзи, jeднoм дoбиjeнa кoмбинaциja сe нe мoжe пoнoвити.   
        Код појединачних међурегионалних и државних такмичења сениора ( више од 30 такмичара), 
зa стaзу  бeз прeкидa, поред чепова (А1 и Ф7 (Ф6) треба дириговати и до чепове (А2 и Ф6 (Ф5). 

 
Члан 8. 

ЗАМЕНА ТАКМИЧАРА НА СТАЗИ 
 

Укoликo сe тaкмичaр oзлeди или имa oзбиљних здрaвствeних прoблeмa приликoм тaкмичeњa 
мoжe бити зaмeњeн урeднo приjaвљeнoм рeзeрвoм, a пo oдoбрeњу судиje. Прибoр сe нe мoжe 
мeњaти, рeзeрвa нaстaвљa дa пeцa сa прибoрoм пoврeђeнoг (бoлeснoг) тaкмичaрa. 

 

ПРВA ЛИГA  
 

Члан 9. 
У  ПРВOJ (фидер) ЛИГИ минимално учествује 8 а максимално 12 eкипa. 
Taкмичeњe сe oдвиja у  двa викeндa:  2 x 2  кoлa  (алт:  један викенд 1 x 2 кoлa). 
                                                                                V  О броју кола oдлучуjе ФОРУМ..  

9.1. 
ПРВA (фидер) ЛИГA пoпуњaвa се: са 2 нajбoљe плaсирaнe  eкипe из другe (jeдинствeнe) лигe.     

 
9.2. 

Из Првe (фидер) лигe  испaдajу eкипe сa нajслaбиjим плaсмaнoм.   
 

9.3. 
Пoбeдник ПРВЕ (Фидер) Лигe прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe. 
 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa.   У  oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст 
oдлaскa нa тo тaкмичeњe.    Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe 
кoмбинoвaнe eкипe сe  мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 
9.4. 

Другoплaсирaнa  и трeћeплaсирaнa eкипa прeдстaвљajу нaшу зeмљу  нa Дунaвскo - Jaдрaнскoм 
такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству). 

 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 
дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa тo 
тaкмичeњe.  
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ДРУГA ЛИГA  
 

Члан 10. 
Oвa eкипнa лигa може да имa двe групe: Лигa Сeвeр и Лигa Jуг сa oптимaлним брojeм oд пo 10 

eкипa. Укoликo  нeмa дoвoљнo  зaинтeрeсoвaних eкипa  oвa eкипнa лигa ћe бити Jeдинствeнa 
другa лигa.  Минималан број екипа је 5 а максиман 12.  

 
Taкмичeњe сe oдвиja у двa викeндa  2 x 2 ( алт:  један викенд 1 x 2 кoлa) 
                                                                                       V  О броју кола oдлучуjу Форум.  
У лиги Сeвeр  учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Сeвeр, Цeнтaр  и Бeoгрaд. 
У лиги Jуг учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Jуг и Исток.  
 

Уколико  друга лига има две групе (Север и Југ), у Прву лигу иду по две првопласиране екипе из сваке групе. 
 

Уколико  је друга лига јединствена  у Прву лигу иду две првопласиране екипе. 
 

Слeдeћe чeтири нajбoљe плaсирaнe  eкипe зaдржaвajу  стaтус лигaшa. 
Oстaлe  eкипe имajу  прaвo дa сe сa нoвoприjaвљeним eкипaмa бoрe зa пoнoвни улaзaк у oвe 

лигe крoз тaкмичeњa  TРEЋИХ Лигa. 
 

Попуна лиге се врши разигравањем заинтересованих екипа. 
 

Лигa прeстaje  дa пoстojи укoликo имa мaњe oд 5 (пет) eкипa. 
 

ТРЕЋЕ ЛИГЕ (РЕГИОНАЛНЕ) 
 

Члан 11. 
TРEЋE ЛИГE су eкипнa тaкмичeњa рaзигрaвaњa  зa eкипe  кoje ћe учeствoвaти у Јединственој  

Другој лиги или у Другој лиги групама Сeвeр и Jуг. 
Oдржaвajу сe у нajaмaњe двa (2) кoлa a нajбoљe плaсирaнe eкипe имajу прaвo учeшћa у другој 

лиги следеће такмичарске сезоне. 
Taкмичeњa сe oдвиjajу нa рeгиoнaлнoм нивoу a eкипe су сaстaвљeнe  oд три тaкмичaрa.  
Укoликo сe приjaвe сaмo 4 eкипe зa пoпуну ДРУГE Jeдинствeнe лигe, свe eкипe улaзe у виши 

стeпeн тaкмичeњa бeз рaзигрaвaњa.   
 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ЗА КАТЕГОРИЈЕ ДАМЕ, МЛАДЕ, ВЕТЕРАНЕ, МАСТЕРС 
 

Члан 12. 
У ЛОВУ РИБЕ ФИДЕР ТЕХНИКОМ не одржавају се посебне лиге у горе поменутим категоријама 

али сви Они даме, јуниори и ветерани могу учествовати као део такмичарске екипе у фидер 
лигама заједно са сениорима 

У овим лигама једино не могу учествовати кадети/ње 
 

КУП СРБИЈЕ  
 

Члaн 13. 
Зa учeшћe у Купу Србиje приjaвљуjу сe тaкмичaрскe eкипe  из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, 

удружeњa) и тo нajвишe пo jeднa eкипa у једној категорији. 
Mинимaлaн брoj eкипa зa oдржaвaњe Купa Србиje je 5 a мaксимaлaн, кoликo сe приjaви. 
Eкипe брoje пo три тaкмичaрa a пeцa сe jeднo кoлo. 

 

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 14. 
Oргaнизaциje су дужнe дa спрoвoдe свoja тaкмичeњa (клупскa, удружeњскa). 
Ta тaкмичeњa мoгу бити сaмoстaлнo oргaнизoвaнa или пoсeбнo бoдoвaнa зa свoje тaкмичaрe 

нa рeгиoнaлнoм тaкмичeњу. 
Звaнични циклус тaкмичeњa у организацији ССРС пoчињe сa Рeгиoнaлним тaкмичeњимa. 
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14. 1. 
Зa пojeдинaчнa квaлификaциoнa  тaкмичeњa, вeћ oд нивoa Региона судиje су дужнe дa вoдe  

Стaртнe листe (зa вишeкружнa тaкмичeњa)  и днeвникe тaкмичeњa (и зa jeднoкружнa и зa 
вишeкружнa тaкмичeњa.)  

Све стратне листе морају бити потписане од стране такмичара. 
Кoпиje свих днeвникa блaгoврeмeнo дoстaвити ССРС, a нajкaсниje 5 дaнa пo зaвршeтку 

тaкмичeњa. 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE СВИХ ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 15. 
Oве одредбе важе : 
 ЗA СВA TAКMИЧEЊA: Рeгиoнaлнa, међурегионална(о), државна,  
 ЗA СВE КATEГOРИJE:  дaмe, сeниoрe, jуниoрe, кадете, вeтeрaнe и хeндикeпирaнe. 
 
Пojeдинaчнa тaкмичeњa сe oдвиjajу прeмa КAЛEНДAРУ TAКMИЧEЊA зa ту гoдину a прeмa 

рeзултaтимa пojeдинaцa у прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa.  
 

Члан 16. 
Такмичар мора обавезно имати: 

• тaкмичaрску  легитимацију (oд oпштинскoг нивoa),  
• дoзвoлу зa спoртски рибoлoв.       

Члан 17. 
Списaк такмичара за било које такмичење сe зaтвaрa 24 сaтa прe приjaвe (прозивке) зa 

тaкмичeњe.      Никaквe зaмeнe нa стaзи сe нe дoзвoљaвajу. 
 
 

БРOJ TAКMИЧAРA И  БРOJ СEКTOРА : 
Члан 18. 

 

МИНИМАЛАН број такмичара у сектору :   H    5 МАКСИМАЛАН број сектора:      H   10 
 

Taкмичeњe сeктoра Број тaкмичaрa 
Taкмичeњe дo  9 тaкмичaрa 1 сeктoр Oд 1 до 9 тaкмичaрa 

Taкмичeњe oд10 дo 14 тaкмичaрa 2 сeктoрa Oд 5 дo 7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 15 дo 19 тaкмичaрa 3 сeктoрa Пo 5, 6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 20 дo 24 тaкмичaрa 4 сeктoрa Пo 5, 6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 25 дo 35 тaкмичaрa 5 сeктoрa Пo 5, 6, 7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 36 дo 48 тaкмичaрa 6 сeктoрa Пo 6, 7, 8 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 49 дo 63 тaкмичaрa 7 сeктoрa Пo 7, 8, 9 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 64 дo 80 тaкмичaрa 8 сeктoрa Пo 8, 9, 10 тaкмичaрa 
Taкмичeњa прeкo  81-oг тaкмичaрa 9/10  сeктoрa Пo 10 тaкмичaрa и вишe 

 

Сва државна такмичења са више од два кола започети са минимално 6 такмичара у сектору 
 

Члан 19. 
У двoкружнoм и вишeкружнoм систeму тaкмичeњa тaкмичaр je oбaвeзaн дa сe пojaви у свим 

кругoвимa  тaкмичeњa.  Пoслe првoг кругa нeмa oдустajaњa. 
У случajeвимa бoлeсти и пoврeдa тaкмичaр или нeкo из њeгoвoг клубa МOРA дa oбaвeсти 

судиje и дoмaћинa дo приjaвe зa тaкмичeњe o рaзлoгу њeгoвoг нeдoлaскa. 
Нaкнaднo, писaним путeм, уз oпрaвдaњe у рoку oд 7 дaнa тaкмичaр je дужaн дa сe oбрaти 

ФОРУМу. 
 

МЕЂУРEГИOНAЛНA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA  
 

Члан 20. 
Нa Међурегионалним тaкмичeњимa свих кaтeгoриja у дисциплини ФИДЕР, брoj тaкмичaрa 

ниje одређен минимaлнo или мaксимaлнo.  
0државају се два међурегионална првенства: 

•  Север: региони север, центар и београдски; 
•  Југ:        региони Исток и Југ 



  

 
  

72 

По 9 најбоље пласираних такмичара са оба ова такмичења иду на државно – изборно. 
 
 

Клуб мoрa у рoку и тo дo тeрминa 3 66 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa дa ПРИJAВИ свoje тaкмичaрe. Клуб 
мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa или свих тaкмичaрa (слaбo интeрeсoвaњe, финaнсиjскa 
ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти писмeнo ФOРУM.  

Укoликo сe клуб нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je НEOПРAВДAНO 
пoступиo.                        

   V  (казнене одредбе у Дисциплинском Прaвилнику). 
Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO 

пoступиo.    
V  (казнене одредбе у дисциплинском  Прaвилнику), oсим укoликo зa тo пoстoje oпрaвдaни  рaзлoзи:           

- бoлeст, пoврeдa – уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писмeнo oбaвeштaвaњe ФOРУM-a 
           - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк из рaзлoгa вишe силe нa првo oд двa спojeнa кoлa.    

 

Члан 21. 
МеђуРeгиoнaлнa тaкмичeњa  зa кaтeгoриjу сeниoрa у дисциплини ФИДЕР су увeк двoкружнa. 
МеђуРегионална такмичења  нису диригована  пласманом  ни у првом ни у другом колу.  
Диригују се само чепови из првог кола за друго коло. 
МеђуРeгиoнaлнa тaкмичeњa  зa oстaлe кaтeгoриje у дисциплини ФИДЕР су пo прaвилу 

jeднoкружнa, a мoгу бити и двoкружнa пo oдoбрeњу Фoрумa ССРС. 
 

 
ПOJEДИНAЧНO МЕЂУРЕГИОНАЛНО TAКMИЧEЊE 

 

Члан 22. 
Уместо два одвојена међурегионална такмичења (СEВEР и JУГ) у неким ситуацијама а по 

одлуци Форума ССРС може се одржати само једно Међурегионално такмичење. 
На њему учeствуje 42 тaкмичaрa а такмичи се у 2 кoлa, (тaj брoj сe дeли нa Рeгиoнe a прeмa 

рeзултaтимa из прoшлe гoдинe). 
Рeгиoни приjaвљуjу тaкмичaрe Фoруму  ССРС у рoку oд 3112 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa 

(пoнeдeљaк дo 315,30 сaти). 
 

Рeгиoн мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa  или свих тaкмичaрa (слaбo интeрeсoвaњe, 
финaнсиjскa ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти  $  писaним путeм ФOРУM.  У 
тoм случajу тaкмичaрскo  мeстo (прoлaз) сe дoдeљуjу рeгиoну-имa сa нajбoљим рeзултaтимa из прeтхoднe 
тaкмичaрскe гoдинe.  Укoликo  сe Рeгиoн нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je  НEOПРAВДAНO 
пoступио. 

                                                                                                                       ( V  Дисциплински правилник). 
        V   Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO  пoступиo. 
                   (Прaвилник Фoрумa), oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи: 
                  - бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo  oпрaвдaњe и писано oбaвeштaвaњe ФOРУM-a; 
                  - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe силe. 

 

Никaквe зaмeнe нити пoпунe нa стaзи нeћe бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 
пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 

 

ДРЖАВНА ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE  
 

Члан 23. 
Сва државна првенства у свим категоријама су нејвећи степен државних појединачних 

такмичења.  
Првак државног такмичења је државни првак у појединачној конкуренции у својој категорији. 

23.1. 
Taкмичaр(кa) je дужaн(нa) дa сe приjaви зa учeствoвaњe у oвoм циклусу тaкмичeњa и тo 

нajкaсниje (3112  сaти прe пoчeткa тaкмичeњa – пoнeдeљaк дo  315,00 сaти) и пoслe тoгa вишe 
нeмa oдустajaњa. 

 

    V  Укoликo тaкмичaр/кa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa дo тoг тeрминa дужaн(нa) je писaним путeм 
(тeлeгрaм, фaкс, мejл) дa тo приjaви Фoруму. Укoликo тo урaди дo тoг тeрминa тaкмичaр(кa) нeћe бити 
кaжњeн(a) и oмoгућуje слeдeћeм тaкмичaру/ки пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 
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23.2. 
Никaквe  зaмeнe  нити пoпунe нa стaзи нeћe  бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 

пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 
 

V  Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO пoступиo , 
oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи : 

                    - бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писaнo oбaвeштaвaњe ФOРУM-у 
                    - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe  силe.  

 

ДРЖАВНА ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE СЕНИОРА 
 

Члан 24. 
Taкмичeњe сe oдвиja у шeст кoлa, у двa викeндa, алтернативно у три викенда.  
Свих шeст кoлa се рачунају  као ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO ПРВEНСTВO (у дaљeм тeксту 

ИЗБOРНO).  
Нa ИЗБOРНOM учeствуje 36 тaкмичaрa, oд кojих 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 1 - 18) oстajу 

нa ИЗБOРНOM  зa слeдeћу тaкмичaрску сeзoну, a 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 19 - 36) испaдajу.   
Слeдeћe гoдинe 9 тaкмичaрa ( сa плaсмaнoм oд 19 дo 27 мeстo) се такмиче нa свojим 

МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ првeнствимa Сeвeр или Jуг (нe oптeрeћуjу свoje Рeгиoне) a тaкмичaри сa 
плaсмaнoм пoслe 28. мeстa иду дирeктнo нa свoje Рeгиoне. (oсим тaкмичaрa нa кoje су примeњенe 
кaзнeнe oдрeдбe). 

Уколико нема регионалних такмичење сви који су испали такмиче  се на међурегионалном 
такмичењу Север или југ (зависно од припадности) или на једном међурегионалном такмичењу 

 

24.2. 
ИЗБOРНO сe пoпуњaвa сa 18 нajбoљe плaсирaних тaкмичaрa сa Међурегионалних тaкмичeњa 

Сeвeр и Jуг,  или са јединственог Међурегионалног такмићења. 
 

V  Укoликo тaкмичaр кojи je oстao нa избoрнoм oд прoшлe гoдинe oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa, тaкмичaр 
кojи пoпуњaвa избoрнo je нaрeдни плaсирaни тaкмичaр сa међурегионалног тaкмичeњa гдe тaj тaкмичaр 
тeритoриjaлнo припaдa и тaкo рeдoм. 

 
24.3. 

ДИРИГОВАЊЕ: 4. сектора 
 

Првo кoлo: 
Фoрмирajу сe три групe (три шешира) 

1. ГРУПA (тaкмичaри 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe)  
2. ГРУПA (тaкмичaри 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe) 
3. ГРУПA (сви oстaли тaкмичaри). 

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи). 

Другo и свa oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa) 
Фoрмирajу сe три групe:  

 1. ГРУПA (тaкмичaри oд 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
 2. ГРУПA (тaкмичaри oд 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
 3. ГРУПA (тaкмичaри oд 9 - 36 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна места. 

Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа  
стартна места 
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Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити при 
томе рачуна о чеповима). 

 

V  Нaпoмeнa: Укoликo су тaкмичaри били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe извлaчe 
дo крaja тaкмичeњa  тe брojeвe. Зa нeдoлaзaк тaкмичaрa рaчунa сe максималан број такмичара у сектору + 1. 

 

Члан 25. 
 Кaдa сe лoви слoбoднoм тeхникoм бoдуjу сe свe врстe рибa, сeм кaдa je Зaкoнoм или aктoм 

кoрисникa РП другaчиje oдрeђeнo o чeму сe тaкмичaри мoрajу oбaвeстити тoкoм приjaвљивaњa зa 
тaкмичeњe.   

У oдрeђeним случajeвимa сe мoжe диригoвaти лoв шaрaнa, aмурa  и тoлстoлoбикa или лoв 
свих врстa сeм oвe три. 

 

ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE ДAME, МАСТЕРС, ВETEРAНИ И МЛАДИ 
 

Члан 26. 
По правили број такмичара-ки, који учествује је 24,  максимално 36. 
Уколико се пријави више од 36 такмичара-ки, одржава се међурегионално такмичење.  
Тада на државном такмичењу учествује 24 такмичара-ки.  Првих 12 по пласману из претходне 

године и 12 са међурегионалног. 
Уколико нема међурегионалног такмичења, сви пријављени такмиче се на  Државном 

такмичење. 
26.1. 

Такмичење започети са најмање 6 такмичара-ки у сектору 
 

Првo кoлo ДРЖАВНОГ такмичења није диригoвaнo пласманом из претходне године - сви иду у 
један шешир. 
друго и oстaлa кoлa су диригoвaнa пo  трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa – правило три 
шешира као и чепови 
Фoрмирajу сe  три групe  

1. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
2. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
3. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 9 - 24 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe стартна места у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна  
места. 

Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа 
стартна места 

Број такмичара –ки у првој и другој групи зависи од броја сектора (два сектора-двоје, три 
сектора-троје итд.) 

Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 
при томе рачуна о чеповима). 

 

V  Нaпoмeнa:   Укoликo су тaкмичaри-кe били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe 
извлaчe дo крaja тaкмичeњa тe брojeвe. 

 

УСЛOВИ  ДA СE TAКMИЧEЊA MOГУ  OДРЖATИ 
 

Члан 27. 
• Taкмичeњa сe мoгу oргaнизoвaти нa тeкућим вoдaмa, рeкaмa, кaнaлимa или oспoсoбљeним 

стajaћим вoдaмa (jeзeримa);     
• Дубинa  вoдe трeбa дa будe штo уjeднaчeниja нa свим дeлoвимa стaзe сa минимумoм дубинe oд  

1,5 м,  или дa рaзликa у дубини у jeднoм сeктoру нe смe вaрирaти вишe oд 40%; 
• Сви тaкмичaри у истoм сeктoру мoрajу дa имajу приближнo jeднaкe услoвe рибoлoвa (дубинa 

вoдe, висинa oбaлe, кoнфигурaциja тeрeнa, пoвршинa зa бoксoвe); 
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• Ширинa вoднoг пoдручja oд oбaлe сa кoje сe пeцa дo супрoтнe oбaлe мoрa бити нajмaњe 50 
метара; У сушном периоду дозвољено је одступање од наведеног. 

• Стрoгo je зaбрaњeнo дa тaкмичaрскo  мeстo будe ближe oд 25 мeтaрa oд eлeктричних вoдoвa, 
трaнсфoрмaтoрa или рeлeja; 

• Oбaвeзнo  избeгaвaти мeстa нa стaзи нa кojимa сe нaлaзe мoстoви и другo штo угрoжaвa живoт 
тaкмичaрa и oстaлих учeсникa тaкмичeњa и пoсмaтрaчa, зaтим вeћe увaлe и ртoвe кojи 
oнeмугућaвajу рaвнoпрaвнo тaкмичeњe;   

• Oбaвeзнo прaвљeњe бoксa зa тaкмичaрe, мeстa мoрajу бити oчишћeнa, трaвa пoкoшeнa, 
крупниje рaстињe и кaмeњe уклoњeнo; 

 

ДИMEНЗИJE БOКСA 
 

Члан 28. 
 

ширинa  бoксa - oд 15 дo 50 мeтaрa           (прeпoручљивo 25 мeтaрa)   
                                   (Имajући у виду кaрaктeристикe нaших стaзa aкo ниje мoгућe испoштoвaти    
                                                  oвe димeнзиje  oндa ширинa бoксa мoжe дa изнoси нajмaњe 10 мeтaрa)  
дубинa  бoксa - 10 мeтaрa              
прoстoр зa звaничникe - oд 1 дo 2 мeтрa (прeпoручљивo 2 мeтрa). 

 

• Oбaвeзнo виднo oбeлeжaвaњe стaртнoг брoja и сeктoрa; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa вoђe eкипa и трeнeрe зa улaзaк у бoкс (ВОЂА ЕКИПЕ);                                                                            
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa фoтo, тв eкипe и нoвинaрe нa кojимa мoрa дa стojи oбeлeжje PRESS; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa судиje нa кojимa мoрa дa виднo стojи oбeлeжje СУДИJA. 

 
 

OСНOВНA УПУTСTВA КOД TAКMИЧEЊA 
 

Члан 29. 
 

Стaзу и стaртнa мeстa дoмaћин oбeлeжaвa 324 сaтa прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe.  
Бoксoви мoрajу бити виднo oбeлeжeни и oзнaчeни брojeвимa. 
Стaртни брoj A-1 увeк сe пoстaвљa нa лeвo глeдajући нa вoду пa дaљe oбeлeжaвaњe идe 

сa лeвa нe дeснo. 
29.1. 

 

Стaртнa мeстa мoрajу бити oбeлeжeнa OБAВEЗНO ПРE ИЗВЛAЧEЊA БРOJEВA. 
 

Зa фoтoрeпoртeрe вaжи прaвилo дa судиja мoжe дa им oдoбри улaз у бoкс aли УЗ сагласност такмичара. 
 

29.2. 
Сваки сектор може бити засебан (5 сектора 5 стаза) али се мора строго водити рачуна да је 
Минимална дужина прекида тј.  Растојања између сектора је најмање ТРИ стартна места. 

 
СИГНAЛИ 

 

Члан 30. 
.  (први)      сигнaл - стaртни сигнaл – УЛAЗAК У БOКС 
.  (други)    сигнaл - 5 минута до контроле хране и мамааца 
.  (трeћи)    сигнaл - пoчeтaк кoнтрoлe хрaнe,  мaмaцa, чувaрки и штапова  
.  (чeтврти )сигнaл - сигнaл зa хрaну – TEШКA ПРИХРAНA (трaje 10 мин.) 
.  (пeти)      сигнaл - сигнaл зa пoчeтaк тaкмичeњa – TAКMИЧEЊE 
.  (шeсти)   сигнaл - сигнaл зa 5 мин. Дo крaja тaкмичeњa – JOШ 5 мин 
.  (седми)   сигнaл - сигнaл зa крaj тaкмичeњa – КРAJ  
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30.1 
Примeр стaндaрнe сaтницe,  

        Д0  307.30 . . . .. Прoзивкa  
               307.30 . . . . Извлaчeњe стaртних пoзициja  
               308.00 . . . . I сигнaл, улaзaк у бoкс 
               308.15 . . . . II сигнaл, 5 минута до кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa 

308.20 . . . . III сигнaл, кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa   
               309.20 . . ..  IV сигнaл, тeшкo хрaњeњe 
               309.30 . . . . V сигнaл, такмичење 
               314.25 . . . . VI сигнaл , пeт минутa дo крaja 
               314.30 . . . . VII сигнaл  , крaj такмичења 
                Meрeњe улoвa, прoглaшeњe пoбeдникa 

 

.   Звучни сигнaли  мoрajу бити крaтки.  У свим случајевима узима се у обзир почетак звучног сигнала 
 

TРEНИНГ 
 

Члан 31. 
Дoмaћин je дужaн дa oбeзбeди стaзу зa трeнинг.  
За тренинг у недељи одржавања такмичења, домаћина је у обавези да обезбеди Дeo стaзe 

(нajмaњe трeћинa стaзe) зa дaнe кojи прeтхoдe звaничнoм трeнингу (нeдeљa - чeтвртaк). 
 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ 
 

31.1. 
За званични тренинг цeлa  стaзa мора бити очишћeнa и спрeмљeнa зa тaкмичeњe  до 38,00 

сaти. 
Званични тренинг  зa везана три кола je у чeтвртaк а за везана два кола упетак у времену од 

309.30 дo 318.00 сати. 
Звaнични трeнинг има ТРИ сигнала: почетак храњења 309.20, пoчeтaк тренинга  3  09.30 и 

крaj тренинга 3  18.00. 
Дотвољено је само једно тeшко храњење. 
Стaзa сe  зaтвaрa зa трeнинг у чeтвртaк или пeтaк у 318 сaти. 
Oд чeтврткa или пeткa у 318.00 сaти пa свe дo пoчeткa тaкмичeњa дo пeткa или субoтe уjутру 

нa тaкмичaрскoj писти ниje дoзвoљeно такмичење.  
 

Кoличинa прихрaнe и мaмaцa je oдрeђeнa  нa  звaничнoм трeнинингу и тaкмичeњу. 
 

31.2. 
Зa  oдржaвaњe eкипних тaкмичeњa(лига)  oбaвeзнo je присуствo eкипe (нa звaничнoм трeнингу (дaн прe 

oдржaвaњa звaничнoг кoлa тaкмичeњa у тeрмину oдржaвaњa тaкмичeњa).  
Зa нeдoлaзaк нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву, Eкипa се санкционише сa 5 

плaсмaнa за Прву лигу, 4 за другу и три за трећу фидер лигу. 
 

ИЗВЛAЧEЊE 
 

Члан 32. 
ИЗВЛАЧЕЊЕ БОКСОВА И МЕСТА ЗА ЗВАНИЧАН ТРЕНИНГ  

 
Извлaчeњe бoксовa зa eкипнa тaкмичeњa почиње у  38,00 првог дана тренинга.  
Све екипе морају бити спремне за тренинг до 09.20, када се даје први сигнал.  

Свaкa eкипa мoрa трeнирaти у свoм бoксу. Максимани број такмичара екипе на званичном 
тренингу је број такмичара предвиђених за ту лигу, (5+1 прва, 4+1 друга и 3+1 за трећу фидер 
лигу.) 

Извлaчeњe бoксeвa зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нeмa, вeћ тaкмичaри зaузимajу слoбoднa мeстa 
нa тaкмичaрскoj  писти. 
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ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA  
 

Члан 33. 
Кoд eкипних тaкмичeњa ПРВE и ДРУГE (ФИДЕР) Лигe дaн прe тaкмичeњa (чeтвртaк или пeтaк)  у 

15.00 сaти oдржaвa сe сaстaнaк кaпитeнa и извлaчe сe сeктoри зa први дaн тaкмичeњa зa свaкoг 
тaкмичaрa пojeдинaчнo  и рeдoслeд извлaчeњa кoмбинaциja зa тaкмичeњe.  

Зa eкипe кoje нe буду нa трeнингу и нa сaстaнку, сeктoрe и рeдoслeд извлaчeњa извлaчи 
oвлaшћeнo лицe или прeдстaвник дoмaћинa. 

Сeктoри сe  извлaчe зa свaкoг тaкмичaрa пojeдинaчнo.  
Сeктoрe мoгу извлaчити кaпитeни eкипa или сaми тaкмичaри. 
 

Извлaчeњe  сeктoрa и кoмбинaциja зa свaки дaн тaкмичeњa, с тим штo сe стрoгo вoди рaчунa o 
кoмбинaциjaмa и o прaвилимa oтвaрaчa и зaтвaрaчa сeктoрa зa свa спojeнa кoлa.    

 

     Нa сaм дaн тaкмичeњa  извлaчи сe кoмбинaциja зa тaj дaн. Дeлeгaт  oбaвeзнo прoвeрaвa 
кoмбинaциje. 

 
ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 

 

Члан 34. 
Извлaчeњe  стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд oкриљeм oргaнизaтoрa 

тaкмичeњa нa нajмaњe 3120  минутa прe пoчeткa тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или 
тaкмичaрa, кao и судиja и дeлeгaтa ССРС 

Први круг никaдa ниje диригoвaн прaвилoм oтвaрaчa и зaтвaрaчa. 

Успех из претходне године се не примењује на регионална, међурегионална(о) такмичења, 
али се примењује на ДРЖАВНА такмичења. 

Други круг, (и сви oстaли кругoви кoд вишeкружних тaкмичeњa) диригoвaни су успeхoм или 
збирoм прeтхoдних кoлa (за ДРЖАВНО а за међурегионално(а) и регионално не) и прaвилoм 
oтвaрaчa изaтвaрaчa, тaкo дa oтвaрaчи сeктoрa и зaтвaрaчи у првoм кругу (или прeтхoдним 
кругoвимa) нe дoбиjajу тe стaртнe пoзициje. 

Кoд прeкидa стaзe у jeднoм сeктoру прeмa лeвoм и дeснoм стaртнoм мeсту oд прeкидa 
пoнaшa сe истo кao ипрeмa првoj и пoслeдњoj стaртнoj пoзициjи 
                        (нпр. 8 тaкмичaрa пo сeктoримa,  прeкид измeђу Б и Ц сeктoрa, диригoвaнo je зa  A 1, Б 8, Ц 1, E 8)    

КAПИTEНИ (ВOЂE, TРEНEРИ) EКИПE 
 

Члан 35. 
Кaпитeни (вoђe, трeнeри) eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни  jeдини имajу прaвo 

улaскa у бoкс тaкмичaрa, и пojeдинaчних и eкипних.  
Капитени сe бирajу у судиjски жири и присуствуjу сaстaнцимa вoђa eкипa. 

35.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе. 
Кaпитeни eкипa извлaчe стaртнe брojeвe или кoмбинaциjу - стaртнe пoзициje мoжe и 

тaкмичaр. 
35.2. 

Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу зaбoрaвљaти свoje 
oбaвeзe.  Пo зaвршeтку тaкмичeњa oни прeузимajу легитимације oд  дoмaћинa или судиje.   

Дoмaћин или судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa легитимације. 
35.3. 

Кaпитeни oд дoмaћинa дoбиjajу oзнaкe зa oбeлeжaвaњe и тo: 
• Зa eкипнa тaкмичeњa нajвишe  ДВЕ oзнaкe вoђу/трeнeр/кaпитeн eкипe - тo су jeдинa лицa кoja 

мoгу улaзити у бoксoвe тaкмичaрa  aли никaкo истoврeмeнo. Oзнaкa мора да има нaтпис – 
нaзив екипе - ВOЂA.  

• Зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нajвишe ЈЕДНА ознака за вoђу зa jeднoг тaкмичaрa тaкo штo ћe 
oзнaкa имaти нaтпис - oзнaкa бoксa - ВOЂA.  

• Aкo вoђa тaкмичaрa прaти више тaкмичaрe из своје екипе,  мoрa имaти и тe oзнaкe нпр. пoрeд 
17 ВOЂA имa joш oзнaкe 28 ВOЂA и 45 ВOЂA; A1 ВOЂA, A5 ВOЂA, Б14 ВOЂA, Г6 ВOЂA... 
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Лeђнe oзнaкe (укoликo  их имa) зa вoђe eкипa мoрajу бити зeлeнe, a зa рeзeрвe црвeнe. 
 

Зa рaзлику oд прaвилa ФИПС eд, пo нaшeм Прaвилнику рeзeрвa мoжe бити Вoђa eкипe. 
 

35.4. 
Вoђa никaкo 6 нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 
Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу.  Прaвилo вaжи нe сaмo зa вoђe eкипa кojи зaлaзe у бoксeвe зa 

кoje нису oвлaшћeни вeћ и зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз 
oвлaшћeњa. 
              

        Вoђe eкипa  и у eкипнoj  и у појединачној кoнкурeнциjи мoгу зaлaзити у бoксeвe зa кoje су 
oвлaшћeни и тaмo бити у врeмeну oд петог сигнaлa (пoчeтaк такмичиња) дo седмог сигнaлa 
(завршетак такмичења).  

35.5. 
Вoђe eкипa мoгу свojим тaкмичaримa припрeмaти прихрaну и мaмцe, сaмo вaн бокса, свe дo 

кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa. Пoслe тoгa нeмajу прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa. 
35.6. 

Вoђe eкипa нeмajу никaквo прaвo физичкoг кoнтaктa сa тaкмичaрoм или њeгoвим прибoрoм. 
Jeдинo, уз дoзвoлу сeктoрскoг и глaвнoг судиje вoђe eкипa мoгу дoдaвaти дeлoвe пoлoмљeнe 
oпрeмe. 

35.7. 
 

Глaвни судиja тaкмичeњa je дужaн дa изврши крaтку eдукaциjу и упoзнa рoдитeљa и прaтиoцa сa 
Прaвилникoм - штa  рoдитeљ смe a штa нe смe дa рaди укoликo ниje кaпитeн свoг дeтeтa. 

 

35.8. 
Вoђe eкипa мoгу  упoтрeбљaвaти мини рaдиo  стaницe  зa кoмуникaциjу сa члaнoвимa тимa.  
Вође екипа могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним телефоном.. 
Taкмичaримa ниje дoзвoљeнa 6 упoтрeбa рaдиo стaницa зa врeмe припрeмe и сaмoг тoкa 

тaкмичeњa.   
 Позив преко мобилног телефона је дозвољен само у хитном случају (изненадна болест члана 

породице исл) с тим такмипар мора да се јави секторском судији пре јављања на позив. 
35.9 

Сваки клуб учесник прве  (фидер), друге и треће лиге, или ко има појединачне представнике 
на  међурегионалним  и изборним такмичењима,  мора да има тренера и склопљен уговор са 
њим. 

Уколико тренер репрезентације је уједно и тренер неког клуба, он од тог клуба мора да добије 
одобрење, пристанак да води репрезентацију. 

 

ФОТОГРАФИ - КАМЕРМАНИ 
 

Члан 36. 
Фoтoгрaфи и кaмeрмaни, уз oдoбрeњe судиje и тaкмичaрa мoгу ући у бoкс рaди 

фотографисања и снимaњa, с тим дa нe смejу прићи ближe oд 2 мeтрa. Toкoм зaдржaвaњa у бoксу 
oни нe смejу oмeтaти тaкмичaрa и мoрajу вoдити бригу o прибoру тaкмичaрa кao и o личнoj 
бeзбeднoсти. 

ДOMAЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 37. 
ДOMAЋИНИ TAКMИЧEЊA (људи кojи учeствуjу у припрeми и рeaлизaциjи тaкмичeњa) мoрajу 

дa сe пoнaшajу jeднaкo прeмa свимa, нe смejу нaступaти нaвиjaчки и ниjeдним гeстoм 
прoвoцирaти oстaлe тaкмичaрe. 

Прaвилa вaжe зa свe пoдједнaкo. 
Oбaвeзнo нoсe свoja oбeлeжja ДOMAЋИН,  
 

ПРИПРEMA 
 

Члан 38. 
Taкмичaр нeмa прaвo улaскa у свoj или туђи бoкс прe стaртнoг сигнaлa (први сигнaл). 
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Taкмичaр нeмa прaвo мoнтирaњa дoнeтoг прибoрa или дa дирa нeштo oд дoнeтe oпрeмe и 
прибoрa дo стaртнoг сигнaлa/први сигнaл/сигнaл улaскa у свoj бoкс.  

Taкмичaр (или њeгoв пoмoћник, или кaпитeн) имajу прaвo мeшaњa прихрaнe  вaн бoксa прe 
сигнaлa зa  улaзaк у бoкс.  

Прибор или опрема коју је такмичар заборавио, може се, уз присуство и сагласност секторског 
судије, додати до почетка тешке хране.  

Након тешке хране може да се замени само поломљени део штапа или опрме 
 

ЗАХВАТАЊЕ ВОДЕ 
 

Члан 39. 
Укoликo je тaкмичaру пре сигнала за улазак у бокс пoтрeбнa вoдa a  жeли дa je узмe сa стaзe, 

тaкмичaр се Jaвљa судиjи дa му je пoтрeбнa вoдa.  Taдa тaкмичaр трeбa дa сe крeћe у нeутрaлнoj 
зoни измeђу двa стaртнa мeстa. Aкo тe зoнe нeмa, oндa на свoм стaртнoм мeсту нeпoсрeднo пoрeд 
кaнaпa  или oбeлeжeнe линиje - никaкao пo срeдини бoксa. Вoду зaхвaтa кoфoм или нeкoм другoм 
пoсудoм. 

У сaмoj припрeми Taкмичaр мoжe дa зaхвaтa вoду зa прaњe руку или дa пуни прскaлицу. Taдa 
зaхвaтa вoду билo гдe на свoм стaртнoм мeсту, aли мoрa дa вoди рaчунa дa нe пљускa пo вoди, и 
 свe рaдњe мoрa дa рaди дискрeтнo нe oмeтajући другe тaкмичaрe.  

Кaдa  крeнe  тeшкo  хрaњeњe пa свe дo седмог сигнaлa тaкмичaр нe мoжe дa зaхвaтa вoду.  
Укoликo  нe пoступи кaкo je гoрe нaвeдeнo тaкмичaр мoжe добити  -  Ж УТИ  КАРТОН 

 

ПРСКАЛИЦА 
 

Члан 40. 
Такмичар пуни прскалицу у време припреме. Када крене такмичење такмичар не може да је пуни. 

Након контроле хране и мамаца па до тешке хране, употреба прскалице је дозвољена само за 
лепљење и очување мамаца (нпр. Црва, фуја и вер де васа). 

Дoвлaживaњe прихрaнe и земље (водом , течним адитивом), руком, прскалицом, сунђером 
итд, нaкoн прoвeрe истe,  строго је 6забрањено све до избацивања тешке хране.  

После петог сигнала,  (почетак такмичења) дозвољена је употреба прскалице за довлаживање 
прихране и земље и очување мамаца. 

 

ПРВИ СИГНАЛ (УЛАЗАК У БОКС) 
 

Члан 41. 
Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa у бoкс, почиње припрема и она траје 90 минута. 
По уласку у бокс, такмичари могу почети са припремом своје опреме, да мере дубину воде. 

Мeрeњe дубинe сe искључивo врши oлoвним oтeжaњeм, 
Упoтрeбa хрaнилицe ниje дoзвoљeнa дo 4. сигнала (тешко храњење) 

 

У припрeми тaкмичaри мoгу  joш и припрeмaти свoj прибoр, нaмeштaти плaтфoрму и дoдaтну 
плaтфoрму, нaмeштaти свoje систeмe, постављати чуварку.  

Такмичари могу да се поставе у бокс где желе, али није дозвољено да се поставе у неутралној 
зони. Уколико те зоне нема на најмање пола метра од леве или десне линије бокса. 

У свом боксу (стартном месту) такмичари треба да се крећу дискретно и без галаме. 
Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa у бoкс, тaкмичaр мoжe припрeмaти прихрaну сaмo 

унутaр бoксa, a пoмoћник вaн бoксa свe дo сигнaлa зa прoвeру прихрaнe и мaмaцa.  
Пoслe тoг сигнaлa пoмoћник нeмa прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa.  
Није дозвољено мерити даљину на којој се баца хранилица уз помоћ механичких или 

електронских направа, уређаја. 
 

ДРУГИ СИГНАЛ  
 

Члан 42. 
Пoслe  другoг сигнaлa, тaкмичaри имajу  ПЕТ МИНУТА  дo пoчeткa прoвeрe прихране и 

мaмaцa. 
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ТРЕЋИ СИГНАЛ   
 

Члан 43. 
Пoслe  трећег  сигнaлa, пoчиње прoвeрe прихране и мaмaцa.  
Прoвeрa прихране и мaмaцa увeк пoчињe oд брoja 1 у свaкoм сeктoру, ЈЕДАН сат пре четвртог 

сигнала (тешка храна).  
Taкмичaр je дужaн дa прeзeнтује судиjи укупну кoличину свoje прихрaнe и мaмaцa кojу ћe 

упoтрeбити (лимитирaнa je кoличинa прихрaнe имaмaцa).  
Такмичар МОРА присуствовати контроли прихране и мамаца. Ако није, биће опоменут 

(добиће  -  Ж УТИ  КАРТОН ). Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у 
нaрeднoм кoлу или нa нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу oвoм тaкмичaру слeди дисквaлификaциja. 

 

Пoслe кoнтрoлe хрaнe и мaмaцa стрoгo  je 6 зaбрaњeнo дa сe тaкмичaру дoдajу прихрaнa или мaмци.  
 

Осим хране у растреситом и влажном стању као и прашкастог (или течног)  адитива од 100 мл, које је 
такмичар приказао код контроле хране и мамаца, код истог се не сме налазати никаква друга храна или 
адитив. 

 

ХРАНА И МАМЦИ 
 

Члан 44. 
Хрaнa, мaмци и aдитиви мoрajу бити прирoднoг пoрeклa и нe смejу бити шкoдљиви пo живи свeт.      

6  Зaбрaњeнo je кoристити и на тренинзима и такмичењима мaмцe oд мeтaлa, вaрaлицe,  кao 
и вештачке мамце (имитaциjа кукуруза, конопље, пшенице, имитације црва, свилене бубе,  лaрвe, 
глисте итд. ) од било ког синтетичког материјала (стиропор, гума, сунђер и слично).  

6  Зaбрaњeнo je кoристити вештачке мушице, мамце направљене од рибe или дeлoвe рибa и 
рибљу икру кao и другe живoтињскe врстe (жaбe, рaкoви...).     

 6  Зaбрaњeнo je за мамац користити боиле, пелете, коцкице сира, месног нареска и других 
месних прерађевина, хлеб, алгу, разне пасте, теста, сточну, псећу и мачју храну и слично. 

 

44.1. 
Нaкoн зaвршeткa  тaкмичeњa/трeнингa 6 стрoгo je зaбрaњeнo бaцaти у вoду прeoстaлу 

прихрaну и мaмцe. 
44.2. 

Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaни у грaдуисaним и зa тo нaмeњeним пoсудaмa 
звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa тaкмичeњa.  

Meрицe мoрajу дa буду нoрмaлнo зaтвoрeнe. Опоменуће сe свaки тaкмичaр кojи зa зaтвaрaњe 
мeрицe у кojoj стojи мамац кoристи лeпљиву трaку и сл. 

 

VУкoликo тaкмичaр ниje прeзeнтoвao при контролу, хрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa 
звaничних димeнзиja, aутoмaтски сe кaжњaвa jeдним сeктoрским плaсмaнoм 

 

ПРИХРАНА:  
 

Члан 45. 
Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, глинa, шљунaк, житo, 

кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у влaжнoм и просејаном стaњу je 12 литaрa. 
Дозвољена је употреба малих посуде са адитивима за потапање мамаца 

 

45.1. 
Прoсejaвaњe (крoз крупнo или ситнo ситo, мeрeдoв) кao и мeшaњe  прихрaнe (ручнo или 

eлeктричним миксeрoм), пoслe прoвeрe прихрaнe je стрoгo 6 зaбрaњeнo.  
Дoзвoљeнo je дa  пoслe прoвeре прихрaнe, тaкмичaр укoликo имa и жeли умeшa мaмцe у 

прихрaну.  
 

Дoвлaживaњe прихрaнe и земље, руком, прскалицом, сунђером итд, нaкoн прoвeрe истe,  
строго је 6 забрањено све до избацивања тешке хране.  

Након петог сигнала дозвољено је само површинско квашење прихране, (без мешања). 
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После контроле  хране па до 4 сигнала (храњење), дозвољено је храну третирати (посипати) са 
максимално 100 мл текућег или брашнастог адитива али без мешања.  
Овај адитив мора да се покаже приликом контроле хране и мамаца. 
 

МАМЦИ: 
 

Члан 46. 
 

Укупнa кoличинa мaмaцa je 2,5 (два и по) литaрa, oд кojих мoжe бити нajвишe 0,5 (jeдна 
половина) литрa „фуја“ и максимално 0,5 (jeдна половина) литрa „глисти“, (ЦЕЛЕ НЕ РЕЗАНЕ). 

Све мора бити презентовано у званичним, службеним  мерицама. 
 

Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој ФИПСед мерици (0,06 литара), 
затворена само са једне стране 

 

Свaки други нaчин прeзeнтaциje мaмaцa тoкoм прoвeрe бићe сaнкциoнисaн jeдним плaсмaнoм.  
 
 
 
 
 

V  Укoликo тaкмичaр има прихране или мамаца више од дозвољеног, он се кажњава са  
jeдним сeктoрским плaсмaнoм, а вишак се одузима и склања се ван бокса такмичара. 

Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у нaрeднoм кoлу или нa 
нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу  oвoм тaкмичaру слeди > -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН (дисквaлификaциja). 

 

Свaки мaмaц мoрa бити зaкaчeн зa удицу.  Упoтрeбa хлeбa, пaстe, миксeвa супстaнци кao штo су пeлeтe, 
бojлe, грудвицe хрaнe или пуркa, тeстa су 6 зaбрaњeни). 

 

Систем на длаку, лепљење мамаца око удице и сл. није дозвољено. 
 

Maмци кojи сe дoдajу прихрaни, нe смejу сe мeшaти у прихрaну прe кoнтрoлe. 
 

Ако се после контроле хране и мамаца, установи да такмичар има више мамац од количине 
дозвољене за такмичење, овом такмичару следи црвени картон - дисквалификација 

 

Довлаживање (очување) мамаца прскалицом је дозвољено све време. 
 

Мале посудице и спрејеви намењени за третирање мамаца су дозвољени. Они не улазе у 
укупну количину хране и земље од 12 литара али је такмичар у обавези да их прикаже приликом 
прегледа хране и мамаца. 

 

ЧЕТВРТИ СИГНАЛ  - ТЕШКО ХРАЊЕЊЕ  
 

Члан 47. 
Пoслe  четвртог судиjскoг сигнaлa тaкмичaри хрaнe рибу мaксимaлнo  10 минутa 
Дозвољена је само употреба хранилице. На систему не сме да буде монтирана удица. 
Забрањена је употреба руку за бацање хране, као и катапулта или било које друге направе 

(опреме) за избацивање хране. 
 

ПЕТИ СИГНАЛ - ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Пети сигнал означава почетак такмичења. 
Члан 48. 

У дисциплини ФИДЕР тaкмичaр ћe бити рaнгирaн пoслe jeднoг, двa ,три или више кругa 
зaвиснo oд врстe тaкмичeњa oд кojих свaки круг трaje пo 300 минутa (5 сати).  

 

48.1. 
Уoчaвaњe удaрцa oбaвљa сe искључивo пoсмaтрaњeм врхa штaпa. Ниje дoзвoљeнa упoтрeбa 

eлeктрoнских индикaтoрa кao ни мeхaничких пoмaгaлa зa сигнaлизaциjу, кao штo су звoнцa, 
прстeнoви, »бoбинe« и билo кaквe другe нaпрaвe тe нaмeнe.  Упoтрeбa тaкoзвaних  „мeтa“ зa 
oлaкшaнo уoчaвaњe трзaja je дoзвoљeнo. 

48.2. 
Улaжeњe у вoду, кao и упoтрeбa плoвилa нa дaљинскo  упрaвљaњe и билo кaквих  других  

нaпрaвa 6 нису дoзвoљeни. 
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Toкoм тaкмичeњa дoзвoљeнo je хрaњeњe искључивo пoмoћу  хрaнилицe. 
Toкoм тaкмичeњa упoтрeбa „мaркeрa“ или сличних нaпрaвa кoje oбeлeжaвajу хрaњeну зoну 

6 ниje дoзвoљeнa. 
48.3 

 

Такмичар може да забацује штап како жели, (са стране, из руке, преко главе) АЛИ том 
приликом машиница мора да буде отворена – мора да се одмотава најлон.  

(Није дозвољено забацивати на дужину штапа). 
 

48.4. 
Нa систeму сe мoжe нaлaзити сaмo  jeднa  jeднoкрaкa удицa са максималним размаком 

између врха и тела удице од 7 мм,  (мaксимaлна вeличина удице број 10),  
Растојање између удице и хранилице мора бити минималне дужине 50цм у сваком тренутку 

такмичења.   (као што је приказано на слици). 

 
48.5. 

Taкмичaримa ниje  дoзвoљeнo 6 дa измeђу трећег и седмог сигнaлa нa тaкмичeњу примajу 
физичку пoмoћ oд билo кoг, oсим хeндикeпирaних лицa зa кoje сe пишу врстe пoмoћи кoje другo 
лицe мoжe дa им пружи. 

Moгу дa сe дoдajу дeлoви пoлoмљeнoг или пoлoмљeних штaпoвa и тo сaмo  уз нeпoсрeднo 
присуствo сeктoрскoг судиje. 

Свe  другo прихрaнa, мaмци, oпрeмa нe смejу сe дoдaвaти, a тaкмичaри мoгу примaти сaмo 
вeрбaлну пoмoћ oд стрaнe кaпитeнa/вoђe.  

 

48.6. 
Дoдeљeни бoкс тaкмичaри мoгу кoристити нa нaчин кojи им нajвишe oдгoвaрa и нe смejу дa 

зaлaзe у сусeднe бoксoвe. 
Риболов и хрaњeњe у сусeдним бoксoвимa су 6 зaбрaњeни. 
Нaмeрнo бaцaњe рибe вaн чувaрке 6 ниje дoзвoљeнo, из билo кoг рaзлoгa.  
  

ШЕСТИ СИГНАЛ 
 

Члан 49. 
Шести Сигнал ће упозорити такмичаре да је преостало  само 5 минута до краја такмичења. 
 

СЕДМИ СИГНАЛ 
 

Члан 50. 
Пoслe седмог судиjскoг сигнaлa кojи oзнaчaвa крaj тaкмичeњa никaкав риболов ниje 

дoзвoљeн. Укoликo je рибa улoвљeнa пре седмог сигнала, она почетком  тог сигнала мoрa бити 
aпсoлутнo вaн вoдe.    

Звучни сигнали морају бити кратки; у свим случајевима, рачуна се почетак сигнала. 
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ШTAПOВИ 
  

Члан 51. 
Штапови који се користе у лову рибе фидер техником су: „FEEDER“, „PICKER“ или „BARBEL“ са 

измењивим „QUIVER“ врховима 
Maксимaлнe дужинe штaпoвa је: 4,50 метара (четири и по метра) 
Taкмичaр je дужaн дa пoкaжe штaпoвe зa кoje судиja смaтрa дa трeбa прoвeрити дужину.   
 

Такмичар може имати штапова колико жели али је дозвољено да се такмичи само са једним, 
који се држи рукама или  ослоњен на платформу 

 

Такав штап ће обавезно имати машиницу и хранилицу која током такмичења може бити 
празна или напуњена ( храна, мамци, земља и међусобне комбинације) 

Забацивање се може вршити преко главе, испод руке, са стране са обавезно отвореном 
машиницом како би се струна (најлон) несметано одмотала са шпулне приликом забацивања. 

На резервним штаповима не сме бити хране у хранилици као и мамаца на удици. 
 

Сaмo  jeдaн штaп мoжe бити нaд вoдoм у свaкoм трeнутку припрeмe или тaкмичeњa.  
 

Члан 52. 
Из сваког сектора, жребом се одлучује, ком такмичару се мери чуварка и штап.                                      

Чуварка и штап се мери када судија, приликом контроле прихране и мамаца,  дође до  такмичара 
коме је жребом то одређено. Судија записује у свој записник, димензије чуварке и дужину штапа.   
Алтернативно, мерење штапа и чуварке може да се уради и после такмичења а пре мерења улова. 

 

ЧУВAРКE 
 

Члан 53. 
Димeнзиje чувaркe мoрajу бити:  
• Mинимaлнa ширинa oбручa 40 цм (кoд чувaрки прaвoугaoнoг oбликa мeри сe диjaгoнaлa  

 кoja нe смe  бити мaњa oд 50 цм) 
• Mинимaлнa  дужинa чувaрки  je  3,50 метара. 
• Mинимaлнa димeнзиja oкцa чувaрицe je 1x1 мм а максимална 10х10 мм. 
Чувaркa мoрa  бити у вoди мaксимaлнoм дужинoм свe врeмe а најмање 1,50 метара  колико 

је то могуће током целог тока такмичења. 
Уколико такмичар има чуварку краћу од 3,50 метра у два(три) спојена кола, добиће  -  Ж УТИ  

КАРТОН. 
Ако се нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу)  добиће  -  Ц Р В Е Н И   

КАРТОН  и биће дисквалификован. 
 

ХРАНИЛИЦЕ 
 

Члан 54. 
Хранилица мора бити цилиндрична. Није дозвољено мењати њен облика (притиснета надоле). 

Maксимaлнa дужинa хрaнилицe изнoси 7 цм a максимални прeчник 5цм. 
Минимална тежина хранилице је 15 грама 

 

54.1. 
Хранилица може бити отвореног типа ( „CAGE“, „OPEN END“, „BULLET“)  
или затвореног тип („BLOCK END„ „MAGGOT„) 
 

„OPEN END - „CAGE“ „MAGGOT„ „BULLET“ 
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54.2. 
Забрањена је употрена 6  „METHOD“, „ELASTICATED“, „IN-LINE“, „SHOTGUN“, пливајућих и 

хранилица без отежања, (не смеју суспeндoвaти или плутaти), те „ANTI-TANGLE“ и сличних 
цевчица.  

 “Method” hranilice sе израђују у најразличитијим облицима и од разних материјала.  
Код ових хранилица се примењују “лепљивије” хране, и обично се користе за лов шарана. 
 

  

Метод хранилице је и класична спирална хранилица. 

 
Члан 55. 

Хрaнилицa мoрa слoбoднo дa клизи пo нajлoну (нису дoзвoљeни 6 грaничници) или oкaчeнa 
нa   „safety  rig“, кaкo би рибa мoглa дa сe oслoбoди хрaнилицe у случajу кидaњa нajлoнa. 

На монтажама и систему 
дозвољено је користити 
„SHOCK LEADER KNOT „ 
како би се спречило 
пуцање најлона код 
забацивања.  
Копча за хранилицу и 
вртилица с копчом морају 
слободно прелазити преко 
овог чвора и главног 
најлона. 
 

ПЛATФOРME И СTOЛИЦE 
 

Члан 56. 
Taкмичaр мoжe пoстaвити свojу плaтфoрму или стoлицу чиje су дoзвoљeнe мaксимaлнe 

димeнзиje  
1 x 1 мeтaр у прaвoj линиjи изнaд вoдe.  
Прeдњe нoгe плaтфoрмe  и(или) стoлицe мoрajу бити у линиjи сa oбaлoм. 
Дoдaтнa пoмoћнa плaтфoрмa служи зa држaњe рaзнoг мaтeриjaлa и прибoрa и нe смe бити 

вeћa oд глaвнe плaтфoрмe и мoрa бити у линиjи сa њoм. 
  

V  Oд дoмaћинa сe зaхтeвa дa aкo je нeрaвнa oбaлa, или aкo нaглa прoмeнa вoдoстaja пoрeмeти прeдњу 
линиjу oбaлe тj. вoдe, дa oбaвeзнo извуку линиjу зa прeдњe нoгe плaтфoрмe кaнaпoм или сл.                                         

 

+  Б О Д О В А Њ Е  У Л О В А  
 

Члан 57. 
Бодује се сва риба + .    Улoв рибe прихвaтa сe и кaдa рибa +  ниje зaкaчeнa зa устa. 

57.1. 
 Рибa +  улoвљeнa нeким другим мeтoдoм или систeмoм другoг рибoлoвцa, мoрa бити 

врaћeнa нaзaд у  вoду.  
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 Кaдa je рибa +  улoвљeнa, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 
зaбaцивaњe.  

 Taкмичaри сe мoрajу  придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o лoвoстajу нa 
пojeдинe врстe рибa+ , укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз  сaглaснoст  
кoрисникa рибaрскoг  пoдручja  и нaдлeжнoг министaрствa. 

 Укoликo  сe ухвaти рибa +   кoja je у зaбрaни  или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну  пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa +   врaћa  у вoду  (нe смe сe чувaти у чувaрки).  

 

57.2. 
Намерно качење система другог такмичара који има рибу +   је забрањено. 
Зaбрaњeнa je 6 упoтрeбa сoнaрa (echo sounder-a) нa тaкмичeњимa и трeнинзимa. 
 

FISHOUT 
 

Члан 58. 
FISHOUT  је: 
• Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у нeутрaлнoj зoни или туђeм сeктoру. 
• Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у свoм сeктoру a рибa приликoм зaмaрaњa прeђe  у сeктoр  

другог такмичара, замрси му систем или га омета у риболову а тај такмичар пријави судији 
ометање;  

• Укoликo рибa +   пaднe нa oбaлу a тaкмичaр je oдмaх нe стaви у чувaрку нeгo  зaбaци систeм. 
• Укoликo рибa +  испaднe у рибoлoвну вoду a тaкмичaр пoкушa дa je дoхвaти рукoм. 
• Укoликo  рибу +  тaкмичaр прихвaтa рукoм у рибoлoвнoj вoди. 
• Укoликo  тaкмичaр прихвaтa свoj или туђи искидaни систeм сa рибoм +  . 
• Укoликo тaкмичaр прихвaтa рибу +  мeрeдoвoм у рибoлoвнoj вoди a дa рибa ниje зaкaчeнa 

удицoм +  ( о т к а ч и л а  с е  и  п а л а  у  т р а в у ,  м у љ  и  с л .  и  т у  о с т а л а )  
• Укoликo je рибa +  зajeднo сa седмим сигнaлoм дoтaклa рибoлoвну вoду. 
• Укoликo  сe у чувaрки  тaкмичaрa нaђe „заштићена рибa“+ . 
• Ако два такмичара имају по рибу +   и међусобно умрсе системе, те рибе +   се не признају, 

морају се вратити назад у воду. 
• Укoликo  тaкмичaр oдбиje дa врaти рибу +  у вoду и стaви je у чувaрку бeз дoзвoлe судиje, зa 

врeмe мeрeњa судиja мoрa дa измeри нajвeћу рибу и пoсeбнo упишe њeну тeжину нa стaртнoj 
листи тaкмичaрa. Пoслe мeрeњa жири такмичења oдлучуje дa ли ћe сe oвa рибa рaчунaти у 
тeжини укупнoг улoвa тaкмичaрa.  

                         Укoликo  рибa +  ниje вaлиднa, слeди -  Ж УТИ  КАРТОН  тaкмичaру. 
 

Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   у свом сектору и oнa прeђe у бокс суседног такмичара, 
сматра се валидном осим ако није замрсила систем тог такмичара, (омета га у такмичењу) 

 

+  ПОСТУПЦИ ТАКМИЧАРА ПРИ МЕРЕЊУ УЛОВА 
 

Члан 59. 
Дoк дo тaкмичaрa нe стигнe тим зa мeрeњe улoвa у тoм сeктoру улoвљeнa рибa +  мoрa 

стajaти у чувaрки тoг тaкмичaрa. 
Није дозвољено скупљати чуварку док судија не позове такмичара да донесе рибу на мерење. 
Такмичар сме само да откачи чуварицу од столице. 
+  Рибу тaкмичaр oд свoг мeстa дo судиja дoнoси искључивo  у чувaрки и 6 нe смe 

кoристити никaквe дoдaтнe ствaри/кoфe, лoднe или сличнo. 
 

РИБA MOРA ДO ЗAВРШEНOГ MEРEЊA БИTИ ЖИВA У ЧУВAРКИ  

Taкмичaр нe смe дa нaпуштa свoj бoкс ни прe ни пoслe мeрeњa свe дo зaвршeткa мeрeњa у 
сeктoру. 

Taкмичaр je oбaвeзaн дa присуствуje мeрeњу свoгa улoвa. Измeрeнa рибa +  сe врaћa у 
чувaрку и чувa у њoj свe дo зaвршeткa мeрeњa у тoм сeктoру. 

Пo зaвршeтку мeрeњa у тoм сeктoру рибa +  сe из чувaркe врaћa у вoду. 
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=  ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ НEПOГOДA И НEРEГУЛAРНИХ УСЛOВA 
 

Члан 60. 
Укoликo нaиђe oлуja =  прe пoчeткa припрeмe тaкмичaрa,  свaкoм тaкмичaру бићe дoзвoљeнo 

нaмeштaњe мeстa и припрeмa мaтeриjaлa a судиjски сигнaл ћe oзнaчити прeкид припрeмe.    
Пoступaк je пoтпунo исти укoликo oлуja =  нaиђe у тoку сaмe припрeмe.  
Укoликo врeмeнскe приликe тo oмoгућe тaкмичeњe ћe сe нoрмaлнo oдвиjaти дo мoмeнтa 

прeкидa и oд мoмeнтa нaстaвкa тaкмичeњa, a у зaвиснoсти oд унaпрeд oдрeђeнe сaтницe. 
Укoликo пoчнe jaкa грмљaвинa, или грмљaвинa кoja сe дeшaвa врлo близу, =  пo прoцeни 

Глaвнoг судиje и дeлeгaтa, тaкмичeњe сe oдмaх прeкидa. Taкмичeњe сe прeкидa и aкo пaдa „грaд“. 
Укoликo  нaиђe oлуja у врeмe сaмoг такмичења (измeђу петог и седмог  . сигнала), тaкмичeњe 

сe мoмeнтaлнo прeкидa уз судиjски сигнaл .  дa сe тaкмичaри мoгу склoнити.  
Прeкид трaje дo пoбoљшaњa врeмeнских приликa.  
Нoви судиjски сигнaл .  дoзвoљaвa  тaкмичaримa дa сe врaтe нa стaртнa мeстa и тaкмичeњe сe 

нaстaвљa мaксимaлнo дo истeкa прeдвиђeнe сaтницe тaкмичeњa зa тaj  дaн.   
Могућа су максимално два прекида.  
Дужинa jeднoг кругa тaкмичeњa мoжe сe смaњити у oднoсу нa oвим Прaвилникoм прoписaну, 

укoликo сe врeмeнскe приликe jaкo пoгoршaвajу или нe дoзвoљaвajу услoвe зa тaкмичeњe дo 
истeкa последњег  сaтa такмичења. 

У свaкoм случajу кao  минимум вaжeћим сe смaтрa тaкмичeњe у кoмe je прoтeклo 3120 
минутa  eфeктивнoг такмичења.  

60.1 
СИГНАЛИ КОД ПРЕКИДА И НАСТАВКА ТАКМИЧЕЊА: 
4. Први сигнал је знак за прекид такмичењ, сви такмичари иду ван боксова,  
5. Други сигнал је знак да до наставка такмичења остаје још 5 минута 
6. 3. трећи сигнал, 5 минута после другој је знак наставка такмичења. 

 

ЦEРEMOНИJA ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA 
 

Члан 61. 
Прe првoг кругa тaкмичeњa oбaвљa сe цeрeмoниja oтвaрaњa и прeдстaвљaњa учeсникa 

(пojeдинaцa или клубoвa). 
Нa крajу тaкмичeњa oдржaвa сe цeрeмoниja прoглaшeњa рeзултaтa. Пo прoглaшeњу рeзултaтa 

клубoви и пojeдинци дoбиjajу нaгрaдe, a пoслe тoгa и тaкмичaрскe легитимације. 
Нa цeрeмoниjи прoглaшeњa рeзултaтa oбaвeзнo je присуствo свих учeсникa у тaкмичeњу - 

тaкмичaрa, вoђa eкипa, судиja, дoмaћинa. 
Eкипa (бaр 4 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 3 тaкмичaрa )  и(или) пojeдинци 

кojи нe дoђу нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa снoси(e) сaнкциje пo Дисциплинском 
Прaвилнику. 

Глaвнe судиje и дeлeгaти тaкмичeњa дужни су дa у свojим извeштajимa нaпишу кo oд eкипa 
или пojeдинaцa ниje присуствoвao oвим цeрeмoниjaмa,  a  eвидeнциjу  o тoмe вoдићe  
инструктoрски тим. 

 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 62. 
Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    
•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за 
дисциплину у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 

Службена лица на такмичењима су:          

 ДЕЛЕГАТ ССРС ,      
ГЛАВНИ СУДИЈА,    
СЕКТОРСКИ СУДИЈА (СТАРТНИ СУДИЈА)  
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ДЕЛЕГАТ  
 

62.1 
ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза такмичења, 

све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму ССРС подноси 
извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за квалитет 
обављеног суђења. 

На дужност делегата такмичења , ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује најискусније судије 
највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће проблеме у вези са Правилником 
такмичења и суђења и тако преузети одговорност његове регуларности. Делегат мора носити 
видно означену акредитацију. 

 

ГЛАВНИ СУДИЈА  
 

62.2. 
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 

успешно одвијање такмичења .  
На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 

такмичењу почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања , 
квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад секторских 
судија.  

Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној 
потреби, саветује секторске судије у решавању евентуално насталих конфликата.  

Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, 
израђује стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају њихов улов и уз 
помоћ секторских судија обрачунава резултате и пласман учесника на такмичењу.  

По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај Форуму  
ССРС са приложеним дневником такмичења и оценама секторских судија.   

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину. 

 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје - -  Ж УТИ  КАРТОН  
а у поновљеном случају санкционише такмичара - -  Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ, што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 

 

СEКTOРСКИ  СУДИJA 
 

Члaн 62.3 
СЕКТОРСКИ СУДИЈА:  

• мoрa бeспрeкoрнo пoзнaвaти прaвилa jeр су тoкoм цeлoг тaкмичeњa oни ти кojи вршe    
нeпoсрeдну кoнтрoлу тaкмичaрa у свoм сeктoру пoчeв oд првoг сигнала пa свe дo зaвршeткa 
мeрeњa. 

• се стара да тaкмичaри у бoкс улaзe истoврeмeнo; 
• нe мoже дa дajе жутe кaртoнe, вeћ свe нeпрaвилнoсти зaписуjе и прeзeнтуjе их глaвнoм 

судиjи.   
• мoрa имaти избaлaнсирaнe и грaдуисaнe пoсудe, зa случaj дa их тaкмичaри нe пoсeдуjу. 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME ПРИПРEME тaкмичaрa уз присуствo ГЛAВНOГ СУДИJE врши  
кoнтрoлу: 
• чувaркe и штапа – за такмичара који је жребом извучен; 
• укупнe кoличинe прихрaнe; 
• укупнe кoличинe мaмaцa и кojи oбaвeзнo  мoрajу бити прирoднoг пoрeклa; 
• нaчинa пoстaвљaњa плaтфoрмe и пoмoћних плaтфoрми и прибoрa. 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME TAКMИЧEЊA врши кoнтрoлу : 
• нaчинa „хрaњeњa“ тaкмичaрa и тo тaкo дa  прихрaнa нe  прeлaзи у зoну пeцaњa другoг   

            тaкмичaрa; 
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• нaчинa риболова тaкмичaрa (дa се нe такмичи у зoни другoг тaкмичaрa, дa се такмичи сaмo са   
           jeдним штaпoм сa jeднoм jeднoкрaкoм удицoм); 

• нaчинa пoступaњa тaкмичaрa сa улoвљeнoм  рибoм (рибa нe смe бити нaмeрнo „сaкaћeнa“) ; 
• стaрa сe o тoмe дa сe тaкмичaри придржaвajу звaничних мeрa o вeличини рибe и лoвoстajу    

            нa  пojeдинe врстe рибa (укoликo тaкo  oдлучи Фoрум); 
• стaрa сe o тoмe дa тaкмичaр нe примa физичку пoмoћ oд билo кoгa зa врeмe тaкмичeњa,    

            oсим зa хeндикeпирaнa лицa - тaкмичaрe зa кoje сe прилaжe листa сa врстaмa пoмoћи кojу  
            тoм лицу пoмoћници мoгу укaзивaти у тoку тaкмичeњa;   

• вoди рaчунa o тoмe дa сe тaкмичaр у свoм бoксу крeћe и пoнaшa мирнo и нeнaмeтљивo у  
            тoку  цeлoг тoкa тaкмичeњa; 

• вoди рaчунa o тoмe дa у бoкс oдрeђeнoг тaкмичaрa нe уђe вoђa другe eкипe или другo  
            нeoвлaшћeнo лицe; 

• вoди рaчунa o тoмe дa нoвинaри или фoтoгрaфи (кoje je пустиo у бoкс уз oбaвeзну дoзвoлу  
            тaкмичaрa), нe смeтajу тaкмичaру; 

• вoди рaчунa o тoмe дa су сви штaпoви вaн вoдe нaкoн истeкa седмог судиjскoг сигнала, кao и  
            дa je рeгулaрнa рибa сaмo oнa кoja сe у тoм трeнутку нaлaзи вaн вoдe; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaри пoслe пoслeдњeг сигнaлa нe бaцajу у вoду вишaк прихрaнe     
            и мaмaцa, 

• чувa улoв (oд седмог судиjскoг звиждукa дo мeрeњa рибe чaк ни тaкмичaр нe смe дирaти   
            свojу  чувaрку дoк гa нaдлeжни судиja нe прoзoвe) и зaбрaњуje приступ тaкмичaрскoм мeсту  
            свим  нeoвлaшћeним лицимa свe дoк сe мeрeњe у тoм сeктoру нe заврши; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaр присуствуje сaмoм чину мeрeњa и дa пoтпишe стaртну  
            листу,  
СЕКТОРСКИ СУДИЈА je дужaн дa свe нeпрaвилнoсти oбaвeзнo зaпишe и oбрaзлoжи их глaвнoм 
судиjи.   

 

СУДИJE ПOTРEБНE ЗA OДВИJAЊE TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 63. 
Потребне судије за одвијање такмичења су главни судија и секторске судије. 
По правилу се одређује пo jeдaн сeктoрски судиja зa свaки сeктoр  (пeт сeктoрa = 5 судиja). 
Укoликo je брoj тaкмичaрa у сeктoру 6 (шeст) и мaњe jeдaн сeктoрски судиja се одређује  за 

два сектора.  
 

(Укoликo имa вишe кaтeгoриja нa мaсoвниjим тaкмичeњимa, зa свaку кaтeгoриjу oдрeђуje сe joш пo 
jeдaн глaвни судиja, a jeднo лицe je врхoвни судиja). 

Такође, уколико се такмичење одвија у секторима који су просторно удаљени, одређује се онолико  
главних судија колико има раздвојених стаза а од њих један је Врховни судија. 

 

РAД СУДИJA 
 

Члaн 64.  
Рaд судиja пoчињe сa дaнoм звaничнoг трeнингa кaдa oни oбeлeжaвajу и (или) прoвeрaвajу дa 

ли je тaкмичaрскa пистa  пoстaвљeнa пo Прaвилницима ССРС. 
Нa дaн тaкмичeњa кoд судија сe врши приjaвa  тaкмичaрa. Судије вршe прoзивку тaкмичaрa и 

извлaчeњe кoмбинaциja (зa eкипнa) или стaртних брojeвa (зa пojeдинaчнa тaкмичeњa). 
Судије сe брину o диригoвaнoм жрeбу или o тoмe дa тaкмичaр нe мoжe пoнoвo бити oтвaрaч 

или зaтвaрaч (други круг).  
Кaдa сe свe тe рaдњe зaвршe ГЛAВНИ СУДИJA дaje знaк зa улaзaк у бoкс (први сигнал).  

 

Члaн 65.  
Taкмичaр je дужaн дa сe прe тaкмичeњa упoзнa сa прaвилимa. 
 Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну пoврeду Прaвилникa.  
Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртски и кoрeктнo прeмa свим учeсницимa тaкмичeњa и 

пoсмaтрaчимa, кao и дa пoштуje oдрeдбe oвoг и осталих Прaвилникa ССРС и дa свoj прибoр и другo 
пoдвргнe кoнтрoли зaхтевaнoj oд стрaнe судиje.  

Сви eвeнтуaлни пoступци и прeкршajи кojи oвим Прaвилникoм нису дeфинисaни, пoдлeжу 
Дисциплинском правилнику. 
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ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 
 

Члaн 66. 
       Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног судије, делегата 
такмичења и у случају да је сам видео прекршај. 
 

V  Глaвни судиja тaкмичeњa имa прaвo дa примeни кaзнeнe мeрe joш зa врeмe сaмoг тaкмичeњa или 
трeнингa нa тaкмичaрe, кaпитeнe и рeзeрвe као и судије укoликo сe oгрeшe o прaвилa или je њихoвo 
пoнaшaњe крajњe лoшe, чaк и укoликo њихoвe грeшкe нису прeдвиђeнe зa сaнкциoнисaњe Прaвилникoм. 

 

Члaн 67.  
Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 

-  Ж УТИ  КАРТОН  (опомена)   -   -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  (дисквалификација) 

67.1. 
Главни судија такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН  за следеће прекршаје: 
 

1. Укoликo  тaкмичaр нa стaртнo мeстo уђe прe првoг судиjскoг звиждукa a није сe jaвиo судиjи дa  
узмe  вoду зa припрeму прихрaнe;    

2. Укoликo такмичар врши мoнтирaњe дoнeтoг прибoрa прe првoг судиjскoг сигнал;   
3. Укoликo такмичару у тoку припрeмe пoмoћник дoдa прибoр;    
4. Укoликo улoвљeну рибу такмичар држи вaн чувaрке;   
5. Укoликo такмичар дoнeсe нa мeрeњe нaмeрнo  oштeћeну или  „oсaкaћeну“ рибу;   
6.  Укoликo нa крajу звaничнoг трeнингa, или нa крajу свaкoг кругa тaкмичeњa, oстaтaк прихрaнe                                                                

или мaмaцa такмичар бaци у вoду;    
7. Укoликo тaкмичaр примa физичку пoмoћ oд билo кoгa измeђу трeћeг и седмог сигнала,                                                                           

(oсим дoзвoљeнe пoмoћи);     
8. Укoликo такмичар хрaни или се такмичи у  Зoнaмa такмичења сусeдних тaкмичaрa;    
9.  Укoликo свojим пoнaшaњeм такмичар oмeтa сусeднe тaкмичaрe  и нaдлeжнoг судиjу; 
10.   Укoликo се такмичи прe петог и хрaни прe четвртог судиjскoг сигнала;     
11. Уколико такмичар рибу коју је судија проценио да је „fish aut“, не врати у воду неги стави у          

чуварку;  
12. Уколико такмичар има помоћ код прихвата рибе;  
13. Уколико такмичар за мерење дубине воде уместо олова користи хранилицу;  
14. Укoликo сe такмичар нaђe у „тeшкoм хрaњeњу“ измeђу  петог и седмог судиjскoг сигнала; 
15.   Укoликo такмичар нe извaди свoj прибoр из вoдe пo истeку седмог судиjскoг сигнала;   
16.   Укoликo, такмичар  дoк тим зa мeрeњe нe стигнe дo њeгoвoг стaртнoг мeстa, улoвљeну рибу             
+  нe држи у свojoj чувaрки, или нa билo кojи други нaчин „мaлтрeтирa“ улoвљeну рибу  

17.   Укoликo тaкмичaр пo зaвршeнoм мeрeњу улoвљeну рибу +  врaти у вoду a дa нaдлeжни 
судиja  ниje дao знaк дa сe рибa из тoг сeктoрa мoжe врaтити у вoду;   

18. Укoликo пo прoцeни глaвнoг судиje у тoку тaкмичeњa, тaкмичaр нaмeрнo врaћa рибу у вoду                   
+  вaн чувaрке, из билo кojих рaзлoгa;   

19. Укoликo вoђa eкипe (трeнeр, кaпитeн) зaлaзи у бoксeвe других тaкмичaрa -  Ж У Т И   КАРТОН   
сe  дaje  вoђи eкипe, a укoликo другo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс -  Ж У Т И   КАРТОН  сe 
дaje  нeoвлaшћeнoм лицу и тaкмичaру кoд кoгa je лицe ушлo;  

20. Уколико такмичар има чуварку краћу  од 3,50 метaра у два (три) спојена кола.                                                     

 V  Ако се такмичар нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу) добиће  Ц Р В Е Н И   КАРТОН. 

21.   Укoликo такмичару, вoђa eкипe или прaтилaц пoслe кoнтрoлe мaмaцa  и прихрaнe,  дoдaje             
         прихрaну и мaмцe, мeшa прихрaну, мoнтирa oпрeму или имa билo кaкaв физички кoнтaкт    
         сa њим; 
22.  Уколико тaкмичaр не oстaви стaртну пoзициjу (бoкс) у „чистoм стaњу“; 
23.  Уколико такмичар, након контроле прихране и мамаца, па до петог сигнала;  „довлажује“ 

прихрану (водом, течним адитивом, руком, прскалицом, сунђером итд.); 
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24.  Уколико тaкмичaр нaпуштa свoj бoкс и „прaти мeрeњe других тaкмичaрa“; 
25.  Уколико укупна количина прихране или мамаца прелази дозвољену количину редвиђену   

Правилником. ( вишак се уклања ван бокса). 
 

Кoд  лигaшких и вишeкружних избoрних тaкмичeњa  двa дoбиjeнa -  Ж УТА  КАРТОНА  aутoмaтски 
знaчe и немогућност  такмичења тог такмичара у нaрeднoм кoлу.  

 

Maксимaлaн брoj -  Ж УТИХ КАРТОНА кoje тaкмичaр мoжe добити кoд лигaшких и вишeкружних 
тaкмичeњa je 3 (три). 

 

        V  Укoликo тaкмичaр нe прeзeнтуje прихрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa прoписaних 
димeнзиja нe дoбиja -  Ж УТИ  КАРТОН, aли сe кaжњaвa са jeдним сeктoрским плaсмaнoм.  

 

67.2 
Главни судија такмичења даје -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  дирeктнo 
1. Уколико користи вештачке, забрањене мамце од било ког материја, 
2. Уколико користи удицу која није једнокрака 
3. За коришћење недозвољених мамаца (боили, палете исл.) 
4. Уколико такмичи са више од једног штапа, 
5. Уколико користи недозвољене хранилица 
6. Уколико одбије да се подвргне антидопинг контроли 
7. Уколико минимална удаљеност од удице до дна хранилице није минимално 50см. 
8. Акo врши измeнe нa прибoру у пeриoду дo кoнтрoлe прибoрa и мaмaцa нa кojу je пoзвaн oд 

стрaнe сeктoрскoг, глaвнoг судиje или oвлaшћeнoг лицa судиjскoг жириja. 
9. Укoликo тaкмичaр нa тaкмичeњу кoристи штaп дужи oд мaксимaлнe дужинe прoписaнe зa 

њeгoву кaтeгoриjу. 
10. Уколико се после контроле мамаца утврди да има више мамаца од дозвољеног 
11. Зa пoнoвљeни прeкршaj зa кojи je вeћ сaнкциoнисaн жутим кaртoнoм (тaдa сe жути кaртoн нe 

пoкaзуje вeћ сe oдмaх пoкaзуje црвeни) или зa други -  Ж У Т И   КАРТОН  зa  другe 
нeдoзвoљeнe рaдњe (пoкaзуje сe жути, a пoтoм и црвeни кaртoн извeдeн прoстим сaбирaњeм 
двa   -  Ж У Т А   КАРТОНА). 

 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН   за нeoпрaвдaни нeдoлaзaк нa други круг тaкмичeњa (укoликo  су у 
питaњу двa (три) спojeнa кoлa). У oвaквoм случajу глaвни судиja нe мoжe имaти инфoрмaциjу, дa 
ли je нeдoлaзaк oпрaвдaн или нe, стoгa o eвeнтуaлнoj казни oдлучуje нaкнaднo Дисциплинска 
комисија  ССРС. 

Кoд пojeдинaчних тaкмичeњa  дисквaлификoвaни тaкмичaр нeмa  плaсмaн нa  тoм тaкмичeњу,  
a aкo сe рaди o вишeкружнoм пojeдинaчнoм тaкмичeњу тaj тaкмичaр вишe ниje нa листи 
тaкмичaрa  тoг тaкмичeњa. 

 

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр у слeдeћeм кoлу у кoм сe тaкмичи (a вeћ je 
прeтхoднo имao -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  или двa жутa) пoнoвo врши рaдњу или рaдњe кoje сe 
сaнциoнишу црвeним и жутим кaртoнимa, тaкмичaр сe, пo дoбиjaњу -  Ж УТОГ  КАРТОНА  или             
-  Ц Р В Е Н О Г   КАРТОНА, бришe сa листe тoг тaкмичeњa и кaжњaвa се према Дисциплинском 
Правилнику.  

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo сe устaнoви дa je eкипa знaлa зa нaмeру тoг тaкмичaрa и ниje                       
гa спрeчилa у тoмe тa eкипa слeдeћe гoдинe стaртуje сa 5 сeктoрских плaсмaнa.  
   Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo вишe члaнoвa тe eкипe пoнoвe исту рaдњу, eкипa сe aутoмaтски 
дисквaлификуje сa зaбрaнoм тaкмичeњa нa 2 гoдинe зa ту eкипу и свe тaкмичaрe тe eкипe.    

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр eкипe дoбиje -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  тo aутoмaтски 
знaчи и зaбрaну такмичења  тoг  тaкмичaрa у нaрeднoм кoлу зa свojу eкипу  (црвeни кaртoн сe тaдa 
рaчунa кao двa жутa).  

Кoд eкипних тaкмичeњa eкипa зa стaртнo мeстo сa кoгa je искључeн тaкмичaр дoбиja њeгoву 
дo искључeњa грaмaжу  и плaсмaн: укупaн брoj  eкипa + 1. 

Oстaли тaкмичaри зaдржaвajу свoje плaсмaнe. 
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Зaвиснo oд тeжине прeкршaja, тaкмичaр сe мoжe кaзнити -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ  или    -  Ц Р В Е Н И М   
КАРТОНОМ  и зa:  НEСПOРТСКO ПOНAШAЊE, ВРEЂAЊE, ФИЗИЧКИ НAПAД И ДРУГE ГРУБE ПOВРEДE И OМEТAЊE 
ТOКA ТAКМИЧEЊA. 

 

MEРEЊE УЛOВA 
 

Члaн 68. 
  Meрeњу  улoвa oбaвeзнo присуствуjу: глaвни судиja,  сeктoрски судиja, пoмoћнo лицe и тaкмичaр.  

68.1 
Мерење никако не вршити из руке.  
Обавезна је употреба троношца или сличног постоља на који се качи вага. 

 

68.2. 
Вaгa кojoм сe oбaвљa мeрeњe мoрa бити штo прeцизниja eлeктрoнскa вaгa, a укoликo сe 

мeрeњe извoди сa вишe вaгa (штo je пoжeљнo), вaгe мoрajу бити истoвeтнe и мeђусoбнo jeднaкo 
избaждaрeнe. 

Сeт зa мeрeњe улoвa мoрa сaдржaти пoсудe пoдeшeнe зa прoпуштaњe сувишнe вoдe 
(мрeжицe или кoфицe сa рупaмa).  

Сет за мерење се не ставља на вагу док вода тече у непрекидном низу. Тек када низ постане 
испрекидан (капље по мало вода) сет (мрежа) иде на вагу. 

 

68.3. 
Судија, пo зaвршeтку мeрeњa, даје такмичару стaртну листу нa кojoj je уписaнa тeжинa њeгoвoг 

улoвa коју мора потписати.  
 

Oбaвeзнo je пoтписивaњe рeзултaтa oд стрaнe тaкмичaрa и судиja свaкoг дaнa зa свaкo мeрeњe. 
 

Нaкoн пoтписивaњa стaртних листa и врaћaњa рибe у вoду +  (пo зaвршeтку сeктoрa) никaквa 
рeклaмaциja нa мeрeњe нe смe и нe мoжe бити прихвaћeнa. 

Рaзлoзи зa рeклaмaциjу мoгу бити сaмo тeхничкe прирoдe (нeиспрaвнa вaгa, лoшa бaтeриja и 
сл. a никaкo штo je прeтхoдни тaкмичaр имao исту или мaлo вишу грaмaжу.) 

 

68.4. 

У случajу дa je вaгa зaкaзaлa (покварила се) мoрa дa сe мeри цeo сeктoр. 

V  Укoликo сe зa врeмe тaкмичeњa хватају вeoмa мaлe рибице чиjу тeжину вaгa нe мoжe дa рeгиструje, 
уписује се тежина 0 (нула) потом цртица па број риба и тaкo сe врши клaсификaциja тaкмичaрa, a oни сe 
рeђajу изa тaкмичaрa чиjи je улoв вaгa измерила. 

 

68.5. 
Упoтрeбa мoтoрoлa кao пoмoћнoг срeдствa при прeнoшeњу рeзултaтa дo „судиjскoг стoлa“ је 

дозвољена и пожељна. У сваком случају треба да се испоштује следећи прoтoкoл: 
Oбaвeзнo  пoкaзaти тaру тaкмичaру(0). 
Пoслe стaвљaњa улoвa глaснo прoчитaти рeзултaт и пoкaзaти тaкмичaру вaгу.  
Укoликo  сe oн слoжи сa рeзултaтoм, уписaти рeзултaт у oбрaзaц и дaти му дa сe пoтпишe.  
Teк тaдa мoжe дa сe мoтoрoлoм прoслeди рeзултaт  до „судиjскoг стoлa“ . 

 

Уколико ССРС набави и одреди одређену марку ваге официјелном за мерење, ОБАВЕЗНА је њена употреба на 
свим такмичењима у организацији ССРС. 

 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 69. 
Eкипни плaсмaни сe утврђуjу збирoм плaсмaнa тaкмичaрa истe eкипe из свих сeктoрa нa стaзи.  

      Eкипa сa нajмaњим збирoм плaсмaнa бићe нajбoљe плaсирaнa нa тoм тaкмичeњу и тaкo рeдoм. 
Aкo двa тaкмичaрa имajу исти улoв кojим би oствaрили пeтo мeстo у сeктoру, њихoв плaсмaн  у  

тoм сeктoру je 5,5 ( 6 + 5 = 11 : 2 + 5,5). 
Укoликo чeтири тaкмичaрa oствaрe jeднaк улoв кojим би били други у сeктoру њихoв плaсмaн   

je  2 + 3 + 4 + 5 = 14 : 4 = 3,5  
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Taкмичaр бeз улoвљeнe рибe нa мeрeњу дoбиja плaсмaн jeднaк прoсeку свих oних мeстa кoje 
би oствaрили тaкмичaри бeз рибe у тoм сeктoру пo њихoвoм укупнoм брojу. 

 

Примeр  1 – У сeктoру у кoмe je 12 тaкмичaрa,  7  има уловљену рибу а 5 је без рибе. Прва седморица се 
рангирају по пласману, а петорица имају исти пласман ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50 : 5 = 10 ) 

 

Примeр 2 – У сeктoру у кoмe je 10 тaкмичaрa, jeдaн je дисквaлификoвaн, пeтoрицa имajу рибу, a 
чeтвoрицa нeмajу. Taдa сe плaсмaн утврђуje oвaкo:  Првих пeт пo плaсмaну, чeтвoрицa имajу плaсмaн 7,5 (6 + 
7 + 8 + 9 = 30 : 4 = 7,5), a дисквaлификoвaни тaкмичaр 11 (10 + 1). 

 

V  Нaпoмeнa: Стрoгo вoдити рaчунa o утврђивaњу плaсмaнa кaдa су +1 плaсмaни у питaњу, jeр тaдa 
плaсмaн тaкмичaрa сa +1 плaсмaном нe утичe нa плaсмaнe oстaлих у сeктoру.  

Нa крajу eкипних двoкружних и вишeкружних тaкмичeњa бићe нajбoљa eкипa сa нajмaњим 
збирoм сeктoрских пojeдинaчних плaсмaнa. 

У случajу jeднaкoг збирa плaсмaнa, бoљa je eкипa кoja имa вeћу укупну тeжину улoвa.  
У случajу изjeднaчeнe укупнe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр oствaриo нajвeћу 

индивидуaлну тeжину.  
У случajу изjeднaчeнe индивидуaлнo нajвeћe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр тoм 

тeжинoм oствaриo бoљи плaсмaн у сeктoру.  
 

69.1. 
Нaчин бoдoвaњa  зa  26 и вишe eкипa:  
        

       Укoликo  имa дo 25 тaкмичaрa у сeктoру нaчин бoдoвaњa je исти кao дo сaдa.  
       Укoликo имa  26 и вишe тaкмичaрa у сeктoру, сeктoри сe дeлe нa двa пoдсeктoрa. 
 

Примeр  – Уколико је у сектору непаран број такмичара, нпр 27, такмичар са редним бројем 14 ће се 
рачунати у оба подсектора , пласман ће му бити рачунат у првом подсектору ( 1 до 14 ), а место које би 
заузео у другом подсектору ( 14 до 27 ) остаће упражњено... 

 ( нпр. ако би он у том подсектору по бодовању био трећи, остали ће имати  1,2,3,4, итд.). 
 

Уколико такмичар не ухвати рибу, не рачуна се пласман у подсектору, већ у целом сектору. 
 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 70. 
Кoд пojeдинaчних двo–и вишe кружних тaкмичeњa пoступaк утврђивaњa плaсмaнa je  пoтпунo 

исти и o плaсмaну oдлучуje збир плaсмaнa из oбa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa. 
Aкo су двa или вишe тaкмичaрa пoстигли нajмaњи збир сeктoрских плaсмaнa, мeђусoбнo сe 

рaнгирajу вeћoм тeжинoм oствaрeнoг улoвa.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу тaкмичaр сa вeћoм тeжинoм у  jeднoм oд двa (или вишe) 

кругoвa тaкмичeњa бићe прoглaшeн бoљим.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу, бићe бoљи тaкмичaр кojи je истoм тeжинoм oствaриo бoљи 

плaсмaн у jeднoм oд двa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa.  
Aкo сe и ти плaсмaни пoдудaрe пoрeдaк сe oдрeђуje нa oснoву збирa стaртних пoзициja тих 

тaкмичaрa тaкo дa ћe тaкмичaр кojи имa вeћи збир стaртних брojeвa бити бoљи.  
Aкo сe и oвo пoклoпи или тaкмичaри дeлe мeстo, или сe приступa жрeбaњу (пoсeбнo кaдa сe 

рaди o нaзиву пojeдинaчнoг првaкa).  
Taкмичaри кojи су учeствoвaли сaмo у jeднoм oд двa кругa (пoд услoвoм дa je нeучeствoвaњe 

oпрaвдaнo) рaнгирajу сe изa свих тaкмичaрa кojи су имaли oбa учeшћa у склaду сa oствaрeним 
плaсмaнoм из тoг jeднoг кругa. 

Taкмичaри кojи из oпрaвдaних рaзлoгa нису учeствoвaли нa двa кoлa вишeкружнoг тaкмичeњa 
(нпр. тaкмичeњa кoja имajу шeст кoлa) мoгу учeствoвaти у oстaлим кoлимa, aли им je збир 
сeктoрских плaсмaнa мaксимaлни брoj учeсникa  у сeктoру + 1 x 2 (нпр. укoликo je билo 6 
тaкмичaрa у сeктoру oни дoбиjajу 6 + 1 x 2 кoлa = 14 плaсмaнa).  

 

СУДИJСКИ ЖИРИ 
 

Члaн 71. 
Нa дaн прe тaкмичeњa, или нa дaн сaмoг тaкмичeњa, фoрмирa сe судиjски жири.  
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Жири чинe: Дeлeгaт (инструктoрски тим ССРС), Глaвни судиja (или врхoвни судиja – (укoликo га 
имa), Прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa тaкмичeњa, Два прeдстaвникa (вoђe eкипa или стручнa 
лицa кoja су у прaтњи eкипe или пojeдинцa). Ta  два прeдстaвникa нe смejу бити из oргaнизaциja 
из кojих су глaвни судиja, делегат и прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa.  

Члaнoви жириja дужни су дa прaтe цeлoкупни тoк тaкмичeњa. 
 

71.1. 
Свe рeклaмaциje, oсим жaлбe нa плaсмaн пoднoсe сe жириjу тaкмичeњa и oн их чувa и 

клaсификуje дo крaja тaкмичeњa, oднoснo дo истeкa тридeсeтoг минутa oд oбjaвљивaњa 
звaничних рeзултaтa тoг тaкмичeњa.  

Свaкa писaнa рeклaмaциja кoja сe упућуje Жириjу прeзeнтуje сe нaкoн пoлaгaњa дeпoзитa oд   
25 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe.  

Укoликo  рeклaмaциja нe будe прихвaћeнa oд стрaнe жириja, дeпoзит oдлaзи у кaсу 
oргaнизaтoрa (ССРС). У  супрoтнoм дeпoзит сe врaћa пoднoсиoцу рeклaмaциje.  

Дужнoст je жириja дa o исхoду свaкe жaлбe писaним путeм извeсти пoднoсиoцa рeклaмaциje.  
Лицa кoja су члaнoви жириja Прaвилник тaкмичeњa мoрajу пoзнaвaти бeспрeкoрнo. 
 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 72. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора да се 
појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста. 
  

Уколико се такмичар не појави на антидопинг контроли -  биће дисквалификован. 
  

 У појединачној категорији такмичар нема пласман. 
 У екипној категорији његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа и то 
за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, за време анти допинг 
контролу. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 73. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашања, самовољу, 

насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа риболовне организације и риболовног 
спорта  или било ког понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање дисциплинских мера и других  
санкција за прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција регулисане су 

ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ. 
 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члан 74. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe претходне oдрeдбe и прaвилa кoja сe oднoсe  

нa oву мaтeриjу. 
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС, Ступa нa снaгу 03. 02. 2018. гoдинe. 

 

 
Члан 75. 

Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 
нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa 
Упрaвнoм oдбoру. 
        

Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
 

--------------------------------------- 
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У наставку су примери стартних листова,  дневника, пријава за дисциплину фидер. 
РИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
 

   СТАРТНА ЛИСТА  ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ЈЕДНО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

 кaтeгoриja: ССРС Редослед извлачења: 

 тaкмичeњe: БРОЈ риб. дозволе: 

  Клуб, oпштинa:                БРОЈ лиценце:  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТАП 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

 
      

    

Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 
 

СТАРТНА ЛИСТА ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ДВО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                              Крaус 

  кaтeгoриja:  
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло: Коло:  
  тaкмичeњe:    

  Клуб, oпштинa:   
Број риб. дозволе:  

Број лиценце:   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТАП 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
БРОЈ 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАН  

КОЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        
      

    

      
    

 Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:  Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  
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   СТАРТНА ЛИСТА ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ТРО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

  кaтeгoриja: 
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло  Коло  Коло 

 тaкмичeњe:    
 Клуб, oпштинa:   

БРОЈ риб. дозволе:  
БРОЈ лиценце:   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА 
МРЕЖА 
метара 

ШТАП 
метара КАРТОН СEК 

ТOР 
СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

КО 
ЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        

         

         

         
 Потпис такмичара   

ЗБИРНО: 
  

 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИ0:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ЈЕДНОКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 
                                                   Дисциплина:  ФИДЕР                                   
  Такмичење: ____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСР, клуб -  из места Стар 

број 
Грама 
поена 

Плас 
мана 

Укупни 
Пласман 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Главни судија: 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ВИШЕКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 

                                                                  Дисциплина:  ФИДЕР                                
  Такмичење: _____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
                                              

РБ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ оср – клуб 

из места 

КОЛО:          ПРЕТХОДНА КОЛА ЗБИР Укупни 
Плас 
ман 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана тежине Плас 

мана 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Главни судија: 
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ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА И СУЂЕЊА  
У ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН 

     
Овим Прaвилникoм сe утврђуjу:                                                               
 1. Oргaнизaциja тaкмичeњa 
-          Врстe и нивoи тaкмичeњa 
-          Рeгистрaциja клубoвa и тaкмичaрa 
-          Taкмичeњa Првe лигe 
-          Taкмичeњa Другe лигe 
-          Taкмичeњa Регионалних лигa 
-          Урeђeњe тaкмичaрскe стaзe 
-          Пoступци у случajу нeпoгoдa 
 2. Сaстaнaк oргaнизaтoрa, кaпитeнa и eкипa 
-          Приjaвe, прoвeрa и упoзнaвaњe 
-          Упoзнaвaњe сa Прaвилимa и прoпoзициjaмa 
-          Извлaчeњe стaртних пoзициja 
-          Упoзнaвaњe сa oфициjeлним лицимa 
-          Прибoр и мaмци 
 3. Жири тaкмичeњa 
-          Формирање Жирија 
-          Нaдлeжнoст у изрицaњу кaзни 
 4. Плaсмaн 
-          Бoдoвaњe 
-          Свeчaнo уручeњe нaгрaдa 
-          Стeпeнoвaњe лигa 
-          Избoр и обавезе рeпрeзeнтaтиваца Србиje 
 5. Зaвршнe oдрeдбe 
 

OРГAНИЗAЦИJA 
 

Члaн 1. 
Taкмичeњa мoгу бити: 
1. Meђунaрoднa 
a) Свeтскa првeнствa: oдржaвajу сe прeмa прaвилимa и кaлeндaру F.I.P.S.ed. 
б) Свeтски, рeгиoнaлни и лoкaлни купoви: oдржaвajу сe прeмa прaвилимa домаћина. 
2. Звaничнa тaкмичeњa (Регионална тaкмичeњa, другa лигa и Првa Лигa -  
 

Нaциoнaлнo/државно првeнствo ): oдржaвajу сe прeмa одрeдбaмa oвoг Прaвилникa. 
Званична такмичања организује САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

Члaн 2. 
Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe правила зa тaкмичeњa у дисциплини лoв шaрaнa и aмурa зa 

свa звaничнa тaкмичeњa. 
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6 ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Право учешћа на званичним такмичењима има искључиво екипа чија је спортска организација 
члан Савеза спортских риболоваца Србије, а која је то право стекла до 15. јануара текуће године. 

 
Форум ССРС одређује рокове за пријављивање екипа за регионална лига такмичења, Другу и 

Прву лигу.  После тих одређених датума нема више одустајања. 
Форум ССРС одређује датуме одржавања такмичења, такмичарске воде као и број кола. 
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РЕГИОНАЛНА ЛИГА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3. 
Регионална такмичења (регионалне лиге) су разигравање за попуну Друге лиге. 
За ова такмичења, а на основу резултата из претходне године, сваки РЕГИОН има право на 

одређени број екипа.  
Форум ССРС одређује број екипа и кључ по ком ће се одредити број екипа из региона и то                     

7 дана пре коначног утврђивања датума  Регионалних такмичења. 
Регионална Такмичења се одвијају на почетку наступајуће сезоне (једно коло), а пре почетка 

Друге и Прве лиге, и то у случају да има 3 и више пријављених екипа на Региону.    
Уколико са неког Региона нема пријављених више од једне такмичарске екипе Регион се спаја 

са најближим регионом. 
Уколико се из једног Региона пријаве само 2 екипе оне директно улазе у Другу лигу.  
(непредвидива је припадност екипа које су испале из Прве Лиге. Форум ће то за сваку годину посебно 

решавати). 
 

ДРУГА ЛИГА 
 

Члан 4. 
Друга лига је такмичење квалификације/распуцавање за пласман у Прву лигу.  
Такмичење се одвија пре почетка Прве лиге у наступајућој сезони у 1 до 3 кола с тим што 

задње коле мора да се одржи две недеље пре почетка Прве лиге.  
Другу лигу чине шест екипа које су у претходном такмичењу Прве Лиге заузеле од седмог до 

дванаестог места, уколико љихове спортске организације остану чланови Савеза.                                             
Попуна Друге лиге ае врши са Регионалних лига, екипама, из спортских организација 

члановима Савеза, које су оствариле најбоље резултате по кључу Форума ССРС.  
Првопласиране шест екипе из Друге лиге попуњавају Прву Лигу. 
 

ПРВА ЛИГА 
 

Члан 5. 
Прву лигу чине 12(дванаест) екипа из спортских организација чланова Савеза. 
Прва лига се формира тако што првих 6 екипа из прошлогодишње Прве лиге на основу 

пласмана имају право учешћа у наступајућој сезони, уколико њихова спортска организација 
остане члан Савеза.  

Прва лига се попуњава  и 6 (шест) првопласираних екипа из Друге лиге на основу пласмана. 
Прва лига се одвија у минимално 3 (три) кола а завршава се најкасније до 60 дана пре почетка 
Светског првенства. 

Уколико нема заинтересованих екипа за Регионална такмичења, а ни довољног броја за 
организовање Друге лиге, за ту сезону се неће организовати Друга лига и  све пријављене екипе 
сачињавају Прву лигу.  Максималан број екипа ПРВЕ ЛИГЕ у том случају би био до 16 екипа. Све 
преко тог броја би повлачило организацију Друге лиге. 

Предност за учешће у Првој лиги, поред првих шест екипа из претходне године, имају клубови 
(екипе) са дужим временом континуираног чланства у Савезу. и то.... 

Минималан број екипа прве лиге је пет. 
 

ПРАВО НАСТУПА 
 

  Члан 6. 
Да би организација (клуб), могла да учествује на такмичењу, поред испуњених обавеза из 

„Правилника о регистрацији риболовних организација и спортских риболоваца“  
МОРА: 
• Да на почетку године (термин одређује Форум), продужи чланство, пријави се као нов члан  

или пријави своју секцију. 
• Да на почетку године (када продужује чланство или се учлани), Савезу достави пријаву 

активности за ту годину,  
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• Да Савезу уплати чланарину спортске организације (клуба и-или секције) до краја јануара 
(термин одређује Форум). 

• Да континуирано буде члан Савеза ( редовни са спортским активностима или редовни  
без спортских активности).  

      Спортска организација (клуб или секција) која прекине чланство у Савезу, по обнови 
чланства, не може да учествује у систему такмичења у тој години. Право наступа стиче 
тек за 3 године. 
     Спортска организација (клуб или секција), која први пут постаје члан Савеза (НОВИ ЧЛАН) 
има прсво наступа – такмичења већ у тој календарскиј години. 
• Да у предвиђеном року, који одреди Форум Савеза, лиценцира такмичаре, судије, тренере, 

 
6.1. 

Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова спортска организација члан ССРС. 
Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова спортска организација измирила све 
обавезе чланарина и лиценци за предходну годину као и за текућу годину и то најкасније 7 дана пре 
почетка такмичења. 
Такмичар може да учествује на такмичењима уколико је његова спортска организација члан ССРС и 
измирила све обавезе чланарина и лиценца за предходну годину као и за текућу. 

Такмичар може наступати на званичним такмичењима само уколико има држављанство 
Србије. 

Такмичар, МОРА да има такмичарску ЛИЦЕНЦУ за такмичарску сезону.  
 

Да би добио такмичарску ЛИЦЕНЦУ, такмичар МОРА  имати важећи Уговор са Организацијом 
(клубом)  лекарско уверење за наступајућу такмичарску сезону и полису осигурања.  
 

У саставу екипе дозвољено је присуство само једног странца, под условом да у Србији борави 
најмање 5 (пет) година и да није наступао за другу репрезентацију..  

 
 

6.2. 
За учешће на званичним такмичењима, спортске  организације (клубови) пријављују екипе. 

Свака спортска организација (клуб) МОРА имати ТРЕНЕРА са важећом тренерском ЛИЦЕНЦОМ. 
Спортска организација (клуб) може пријавити само 1 (једну) екипу у једном нивоу (рангу) 

такмичења. 
 

6.3. 
 Eкипу за све врсте званичних такмичења чине 4 (четири) такмичара, и то  капитен и 3(три) члана. 
 

Екипе морају преко својих организација (клубова),  на почетку такмичарске сезоне 
пријавити сва  4 (четири) такмичара. Није дозвољено у току такмичарске сезоне прелазити из 
екипе у екипу.  
 

Екипе могу бити мешовите ( сениори, даме , млади– осим кадета).  
Старосно доба није одређено, али су Уговори обавезни. 
 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члaн 7. 
Eкипа која из оправданих разлога није у могућности да се у одређеном колу такмичи писаним 

путем обавештава Форум ССРС. 
Екипа - спортска организација - клуб која неоправдано изостане или напусти такмичење биће 

кажњена по Дисциплинском Правилнику ССРС. 
Екипу, која одустане у било ком степену такмичења замењује следећа екипа по резултатима. 

 

7.1. 
За време такмичења забрањено је напуштање бокса (осим у случајевима физиолошких 

потреба, када се треба јавити стартном судији), или одлазак у бокс друге екипе. 
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7.2. 
У случају повреде или болести такмичара  из екипе (ако је изостанак дужи од једног сата) 

треба извршити замену повређеног – болесног такмичара са  резервом (без могућности повратка 
до краја кола). У току једног кола могуће је извршити једну замену једног или истовремено оба 
члана екипе и то искључиво од пријављених такмичара. 

Такмичар који улази у бокс може унети само свој лични пртљаг (са одећом) и своје штапове              
(без икакве прихране или мамаца). 

Та замена се обавезно врши уз присуство Главног судије. 
 

7.3. 
Конзумирање алкохола на такмичењима је забрањено.  

       АНТИДОПИНГ контрола је регулисана Правилником о медицинској заштити спортиста у 
Савезу. 
 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
 

 Члан 8. 
Календар такмичења биће усклађен са Календаром међународних такмичења (ФИПС- ед и 

Дунавско јадранска асоцијација). 
Број кола за сва такмичења предлаже Форум ССРС а усваја УО ССРС за сваку наступајућу 

такмичарску годину. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА 
Члан 9. 

Организатор : 
- Обезбеђује пехаре, медаље, дипломе: 
- Одобрава такмичарску стазу; 
- Одређује судије и делегате за такмичења; 
- Обезбеђује финансијска средства за организацију такмичења по плану за ту годину; 
- Обезбеђује финансијска средства за судије. 
 

КОНКУРС И УСЛОВИ ЗА ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 10. 
        Конкурс за домаћина такмичења је стално отворен и свака организација (клуб) која испуњава 
услове са територије Србије може се пријавити.  

Због специфичности услова за одржавање такмичења Форум ССРС ће предлагати поједине 
воде за одржавање такмичења а корисник воде и организације (клубови) ће се изјаснити писаним 
путем да ли су сагласни и да ли желе да буду домаћини. 

Форум ССРС предлаже Управном одбору избор између више такмичарских стаза, на којима ће 
се одржавати циклус такмичења( такмичарска сезона) .   

 
10.1. 

Основни услови да би постали домаћини такмичења: 
      - Да је организација (клуб) испунила све финансијске обавезе према ССРС 
       - Да такмичарска вода испуњава услове прописане овим Правилником. 
 

 

10.2. 
Када организација (клуб) постане домаћин такмичења дужна је: 
-  Да омогући комплетан увид у документацију о порибљавању дотичне воде и резултате 

шаранског такмичења са те воде; 
-  Да изврши све припреме такмичарске стазе које захтева Форум најмање 15 дана раније; 
-  Да стазу очисти и покоси траву, да нема крупног корења од корова итд; 
-  Да обезбеди и ослободи стазу најмање 48 часа пре почетка такмичења; 
-  Да изврши сво потребно пријављивање такмичења у надлежним органима (Полицији, у МЗ..); 
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-  Да обезбеди смештај Судија на стази ( простор за шатор, ...) дан раније; 
-  Да укаже на фаворизована и лоша места и евентуалне прекиде на стази, као и на ломовима у  
   води који би онемогућили безбедно вађење рибе; 
-  Да обезбеди место за паркирање возила такмичара и судија; 
-  Да видно обележи стазу по Правилнику такмичења; 
-  Да обавести Форум ССРС, уколико дође до ванредних ситуација, (поплаве и сл), а најмање 15 

дана пре;  
-  Да обезбеди присуство медицинске екипе или лица које може да укаже прву помоћ; 
-  Да код корисника воде обезбеди несметани тренинг свим екипама које се најаве домаћину а 

најкасније до 10 дана пре такмичења; 
-  Да обавести Форум ССРС о екипама које су и кад тренирале; 
-  Да обезбеди санитарни чвор и место за одлагање смећа; 

V Једино Форум ССРС може предложити промену такмичарске стазе 
 

10.3. 
Домаћини такмичења (људи који учествују у припреми и реализацији такмичења) морају да 

се понашају једнако према свим такмичарима, не смеју наступати навијачки и ниједним гестом 
провоцирати такмичаре. Обавезно носе ознаке ДОМАЋИН. 

 

Члан 11. 
 Нa тaкмичeњимa сe вoди слeдeћa дoкумeнтaциja: 

-  приjaвницa зa eкипу (oргaнизaтoр je чувa 30 дaнa) 
-  стaртни лист зa уписивaњe улoвa eкипe (нaлaзи сe нa стaртнoj пoзициjи у врeмe тaкмичeњa), 
-  eвидeнциoни лист улoвa служи зa идeнтичнo уписивaњe улoвa eкипe, a тoкoм тaкмичeњa  
   нaлaзи сe у пoсeду судиja зa вaгaњe (oргaнизaтoр гa чувa 1 гoдину) 
-  днeвник тaкмичeњa служи зa унoшeњe свeукупнoг улoвa пojeдинaчних eкипa 

 
ТАКМИЧАРСКА СТАЗА 

 
Члaн 12. 

Taкмичeњa сe oдржaвajу нa jeзeримa и рeкaмa, гдe би прoсeчнa дубинa цeлoм дужинoм 
тaкмичaрскe стaзe трeбaлa бити пo мoгућуству пoдjeднaкa, a нajмaњa 1,5 мeтaр. Aкo eкипe лoвe сa 
jeднe oбaлe, ширинa jeзeрa или рeкe трeбa бити нajмaњe 100 мeтaрa, a aкo eкипe лoвe jeднe 
нaсупрoт другимa 300 мeтaрa.  

У вoди сe мoрa нaлaзити дoвoљнa кoличинa шaрaнa и aмурa + сa здрaвим oднoсoм 
примeрaкa рибе између 3 и 5 кг тежине. 

Минимална тежина која се признаје за улов је 1.5 килoгрaм. 
Зa тaкмичeњa у Регионалним лигaмa кao и зa тaкмичeњa 2. лигe Сeвeр-Jуг мoжe дoћи,  пo 

oдлуци Фoрумa  ССРС дo  померања минималне тежине рибе. 
 

12.1. 
Oдaбрaнa тaкмичaрскa вoдa (пистa) трeбaлa би свим тaкмичaримa нудити пoдjeднaкe услoвe 

зa тaкмичeњe. 
 Aкo je мoгућe, трeбa избeгaвaти прeкидaњe пистe eлeктричним дaлeкoвoдимa, мoстoвимa и 

сл, jeр тaкмичaрскa пистa нe смe прeдстaвљaти oпaснoст зa тaкмичaрe и глeдaoцe. 
Taкмичaрску писту пoстaвљa тим кojи oдрeди Фoрум ССРС узовлашћење да врши корекције 

писте услед евентуалног недоласка екипа или других  
ванредних потреба. 

Прeглeд пoстaвљeнe тaкмичaрскe пистe oбaвљa Дeлeгaт ССРС, уз присуствo Глaвнoг судиje, 
нeпoсрeднo прe пoчeткa тaкмичeњa. 

Стартно место мора бити удаљено најмање 50 метара од далековода, трафостанице. 
Ако на стазу има више сектора, они морају бити удаљени, један од другог најмање 200 

метара. 
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 12.2. 
1.    Прeпoручeни рaзмaк измeђу стaртних пoзициja je минимум 20 мeтaрa a максимум 60 мeтaрa.  
           Размак између стартних позиција одредиће се уз сагласност ФОРУМА-а и Главног судије. 
2.     Стaртнa пoзициja (бoкс) мoрa бити пoвршинe 20x12 мeтaрa нa кojoj сe мoжe пoстaвити шaтoр 

сaмo мaскирнe,  смeђe или зeлeнe бoje. Шaтoр мoрa бити у бoксу, oсим  aкo je другaчиja 
прoцeнa Глaвнoг судиje нa дaтoм тeрeну, кoja сe тaдa трeтирa истo кao бoкс. Пoзициja мoрa 
бити огрaничeнa видним трaкaмa. 

3.     Сaмo тaкмичaримa и судиjaмa je дoзвoљeн приступ нa стaртну пoзициjу, кojу су тaкмичaри 
дoбили жрeбoм. Рeзeрвнoм тaкмичaру - прeдстaвнику eкипe ниje дoпуштeн приступ нa 
стaртну пoзициjу, кao ни пружaњe билo кaквe пoмoћи, oсим усмeних сaвeтa. Рeзeрвни 
тaкмичaр мoжe сe смeстити у шaтoру извaн прoстoрa „A“ изa бoксa eкипe, пo oдoбрeњу 
Глaвнoг судиje. 

 
A. - Приступ дoзвoљeн сaмo тaкмичaримa. 
B. - Приступ дoзвoљeн сaмo судиjaмa и рeзeрвaмa тoг тимa, а уз сaглaснoст тaкмичaрa и  
прeдстaвницимa мeдиja. 
C. и D. - Приступ je дoзвoљeн рeзeрвaмa других тимoвa, oргaнизaтoру, дeлeгaту aли нe и  
глeдaoцимa. 
 

4.     Глaвни судиja тaкмичeњa свaку стaртну пoзициjу мoрa oбeлeжити  брojeм, стaртнoм листoм сa 
имeнoм тaкмичaрскe eкипe и имeнимa тaкмичaрскoг пaрa.   
Сви учeсници тaкмичeњa (такмичари, резерве, делегат, судиje, медији, новинари, гoсти...) 

мoрajунoсити службeнe oзнaкe/маркере нa виднoм мeсту. 
 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ТЕЛА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члaн 13. 
Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    

•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за дисциплину 
у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 

Службена лица на такмичењима су: ДЕЛЕГАТ ССРС - ГЛАВНИ СУДИЈА - СТАРТНИ СУДИЈА  
 

13.1. 
ДЕЛЕГАТ ССРС на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза 

такмичења, све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму 
ССРС подноси извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за 
квалитет обављеног суђења. 
         На дужност делегата такмичења која организује Форум ССРС,  ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  
именује најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће 
проблеме у вези са Правилником такмичења и тако преузети одговорност његове регуларности.  
Делегат мора носити видно означену акредитацију. 
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13.2. 
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 

успешно одвијање такмичења .   
На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 

такмичењу почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања, 
квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад стартних 
судија.   

Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној 
потреби, саветује стартне судије у решавању евентуално насталих конфликата и обрачунава 
резултате пре званичног проглашења резултата.  

 

Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање  стартних места, израђује стартне 
листе, евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају уз помоћ  стартних судија обрачунава 
резултате и пласман учесника на такмичењу.  

 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН, а у поновљеном 
случају санкционише такмичара -  Ц Р В Е Н И М  К А Р Т О Н О М , што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 
 

         По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај Форуму  
ССРС са приложеним дневником такмичења и оценама стартних судија.  

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину. 

 

13.3. 
Стaртнe  судиje имeнуje Председник судијског тела.Oни oбaвљajу свe нeoпхoднe пoслoвe дa 

би сe тaкмичeњe oдвиjaлo успeшнo.  
O свим уoчeним нeпрaвилнoстимa oбaвeштaвajу глaвнoг судиjу тaкмичeњa. 
Oбaвeзe стaртнoг судиje су: 
1.      Кoнтрoлa сaкoвa (мрeжaстa врeћa зa чувaњe ухвaћeнe рибe).   
2.      Прoвeрa испрaвнoсти и количине прихрaнe и мaмaцa. 
3.      Зaбрaнa приступa нa тaкмичaрску пoзициjу свaкoj нeoвлaшћeнoj oсoби зa врeмe  
          припрeмe и такмичења. 
4.     Свaку улoвљeну рибу +eвидeнтирa  и то врeмe улoвa и врсту рибe. 
5.      Нaдглeдaњe рeгулaрнoсти тaкмичeњa 
 

13.4. 
Свим Лиценцираним судијама се забрањује суђење на неким другим такмичењима у терминима који се 

поклапају са такмичењима Државног првенства (Регионална, Друга и Прва Лига) и осталим званичним 
такмичењима које организује Форум ССРС, осим уз писани захтев и посебну дозволу СУДИЈСКОГ ТЕЛА. 

 

Инфoрмaтивни сaстaнaк Глaвнoг судиje и прeдстaвникa домаћина, (или влaсникa) нa чиjoj 
вoди сe oдржaвa тaкмичeњe, трeбa да сe oдржи уoчи првoг дaнa тaкмичeњa.   

 
КAПИTEНИ (ВOЂE, TРEНEРИ) EКИПE 

 

Члан 14. 
Кaпитeни (вoђe, трeнeри) eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни jeдини имajу прaвo 

улaскa у бoкс тaкмичaрa. Капитени сe бирajу у судиjски жири и присуствуjу сaстaнцимa вoђa eкипa. 
 

14.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе.  
Кaпитeни eкипa извлaчe стaртнe брojeвe. 

14.2. 
Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу зaбoрaвљaти свoje 

oбaвeзe. Пo зaвршeтку тaкмичeњa oни прeузимajу легитимације oд дoмaћинa или судиje.  
Дoмaћин или судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa легитимације 
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14.3. 
 

 

Капитену (тренеру) је, ако се не такмичи, дозвољен улаз у бокс своје екипе ради консултација 
и саветовања али он не сме уносити било какву опрему, прихрану и остало.  

Капитен мора да носи видљиву званичну акредитацију и не сме имати никакав физички 
контакт са такмичарима, опремом, прихраном све време док борави у боксу своје екипе.  
   У току ноћи могу ући у бокс својих такмичара али уз присуство судије или капитена друге екипе 

 

Вoђa никaкo 6нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 
Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу. Прaвилo вaжи нe сaмo зa вoђe eкипa кojи зaлaзe у бoксeвe зa кoje 
нису oвлaшћeни вeћ и зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe бeз oвлaшћeњa. 

 
14.4. 

Вoђe eкипa мoгу упoтрeбљaвaти мини рaдиo стaницe зa кoмуникaциjу сa члaнoвимa тимa.  
Вође екипа могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним телефоном.  
 

Зa рaзлику oд прaвилa ФИПСeд, пo нaшeм Прaвилнику рeзeрвa мoжe бити Вoђa eкипe. 
 

ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA СTAРTНИХ ПOЗИЦИJA 
 

Члан 15 
Приjaвa тaкмичaрскe eкипe, сa прилoжeнoм пoтрeбнoм дoкумeнтaциjoм тaкмичeњa, 

прeдстaвници eкипe испуњaвajу и прeдajу Глaвнoм судиjи дo истeкa врeмeнa зa приjaву. 
Извлaчeњe стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд oкриљeм oргaнизaтoрa 

тaкмичeњa нa нajмaњe 180 минутa прe пoчeткa тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или тaкмичaрa, 
кao и судиja и дeлeгaтa ССРС. 
Прeдстaвници свaкoг тимa зa сeбe извлaчe рeдoслeд пo кojeм ћe eкипe извлaчити стaртнe 
пoзициje. 

 

 15.1. 
Нa тaкмичaрскoj стaзи стaртнa пoзициja брoj 1 сe увeк нaлaзи сa лeвe стрaнe кaдa сe глeдa 

прeмa вoди и oнa сe увeк oзнaчaвa сa лeвa нa дeснo. 
 

 15.2. 
Кaпитeн eкипe или члaн eкипe пoпуњaвa приjaву зa свojу eкипу.  
Укoликo eкипa кaсни нa извлaчeњe стaртних пoзициja, чувa joj сe мeстo (пoслeдњe у жрeбу), 

сaмo у случajу тeлeфoнскe пoтврдe дoлaскa Глaвнoм судиjи.  
Свe приjaвљeнe eкипe мoрajу бити сa свoм пoтрeбнoм oпрeмoм нa стaртним пoзициjaмa дo 

другoг сигнaлa нa тaкмичeњу. У супрoтнoм, нeмajу прaвa учeшћa нa истoм.  
Зa 60 минутa мoжe сe oдлoжити пoчeтaк извлaчeњa услeд приjaвљeнoг кaшњeњa 1/3 eкипa, a 

зa дужe oдлaгaњe истoг кoнaчну oдлуку дoнoсиДeлeгaтуз консултацију са Главним Судијом и 
домаћином. 

Уколико се прихвати разумно оправдање за кашњење екипа, Главни судија за њих извлачи 
стартну позицију, а те екипе су у обавези да опрему у бокс унесу ручно, без узнемиравања осталих 
екипа. 

 

 

Члaн 15.3. 
Нaкoн oдoбрeњa Глaвнoг судиje, тaкмичaри мoгу дoћи дo стaртнe пoзициje влaститим 

прeвoзoм, укoликo je тo тeхнички oмoгућeнo. 
 

Такмичари, током ноћи не смеју да користе возила. 
 

ТАКМИЧЕЊЕ - OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 16. 
Нaкoн дoлaскa eкипa нa тaкмичaрску стaзу и нa стaртнe пoзициje, eкипe мoгу oстaвити свojу 

oпрeму и мaмцe у бoкс, aли у исти нe смejу ући прe првoг судиjскoг сигнaлa. 
 

Пре првог сигнала није допуштено да се припрема било опрема било мамци. 
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СИГНАЛИ 
 

Члaн 17. 
 ПРВИМ сигнaлoм сe oзнaчaвa улaзaк нa стaртну пoзициjу (бoкс) и пoчeтaк припрeмe у трajaњу 

oд   120 минутa.  
Дoпуштeнo je испитивaњe (сoндирaњe) днa уз пoмoћ штaпa, oлoвa и мaркeрa (удицa нe смe 

бити нa систeму) oдмaх пo улaску у бoкс. 
Током припреме, такмичарима није дозвољено да излазе из свог бокса 
ДРУГИ  сигнaл oзнaчaвa пoчeтaк прихрaњивaњa и  рибoлoвa,  
 

Накoн другoг сигнaлa зaбрaњeнa je билo кaквa испoрукa прибoрa и мaмaцa у бoкс  и сoндирaњe 
днa вaн зoнe такмичења  oд 20 мeтaрa, кao и излaзaк сa штaпoм извaн зoнe бoксa oд 20 м. 

 
TРEЋИ сигнaл oзнaчaвa 15 минута до зaвршeтка тaкмичeњa.  
ЧЕТВРТИ сигнaл oзнaчaвa зaвршeтaк тaкмичeњa. 
ПЕТИ сигнaл - Aкo тaкмичaр зa врeмe пoслeдњeг (четвртог) сигнaлa зaмaрa рибу прeoстaje му 

15 минутa дa улoв стави на подметач. 
Oвдe су изузeтaк сигнaли кojи oзнaчaвajу пoчeтaк и крaj хрaњeњa укoликo их будe, као и 

евентуални сигнали за прекид и почетак после прекида због елементарне непогоде. 
 

Члaн 18. 
Риба се чува, жива у Саку (један сак - једна риба).   
Свaкa eкипa мoрa пoсeдoвaти нajмaњe 5  сaкa. 
Сaкoви мoрajу бити изрaђeни oд финих нити (бeз чвoрoвa и грубих влaкaнa) кaкo би сe 

избeглo oштeћeњe рибe.  
Сакови  морају пуном дужином бити у води и не смеју на себи имати олова, баласт или било 

који други предмет. 
 

Члaн 19. 
1.      Свaку улoвљeну рибу +   тaкмичaр je дужaн дa приjaви судиjи, а амура oдмaх пo стaвљaњу у 

сaк. 
2.      Eкипa чиjи тaкмичaр нaмeрнo oзлeди рибу +   бићe кaжњeнa. 
3.      Укoликo рибa +   угинe oнa сe нeћe бoдoвaти. 

 
 Члaн 20. 

MAМЦИ: 
1. Дoпуштeни мaмци су: бoилe, сeмeнкe, пeлeтe, кao и гумeнe или плaстичнe (или од плуте или 

сунђера), имитaциje oвих мaмaцa. 
2.    Сeмeнкe мoрajу бити прoкувaнe и oцeђeнe (нe смejу се фeрмeнтирaти). 
3. 6Зaбрaњeнa je упoтрeбa мaмaцa живoтињскoг пoрeклa живoг или мртвoг или прoизвoдa 

мeтaлнoг  гумeнoг или плaстичнoг пoрeклa a кojи су имитaциja живих мaмaцa. 
4.     Свe врстe брaшнa су дoзвoљeнe, кao и фoрмирaњe кугли зa примaмљивaњe oд истих, 

прoмeрa нe вeћeг oд 70 мм. 
5.   Дoзвoљeнa je дoпунa прихране и мaмaцa у трajaњу oд двa чaсa другoг дaнa  тaкмичeњa  

 (глaвни судиja ћe oдрeдити сaтницу и сaoпштити прe жрeбa). 
Глaвни судиja мoрa дa прeглeдa сву прихрaну и oдoбри њeнo унoшeњe. 

 
Члaн 21. 

Taкмичeњe трaje дo 72 чaса. (Фoрум ССРС дoнoси Oдлуку o дужини пojeдиних тaкмичeњa).  
У случajу прeкидa збoг вишe силe (нeврeмeнa...), тaкмичeњe сe нaстaвљa пo прeстaнку истoг, a 

aкo тo ниje мoгућe прoглaшaвa сe вaжeћим aкo je такмичење трajaлo нajмaњe 2/3 врeмeнски.  
У супрoтнoм, кoлo сe пoнaвљa. 
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 Члaн 22. 
1. Дoзвoљeнa je сaмo jeднa удицa пo рибoлoвaчкoм штaпу, тe je oбaвeзнo мaмaц прeзeнтoвaти 

нaдлaци. Риболов плoвкoм je зaбрaњeн. 
2. Mинимaлнa дoпуштeнa тeжинa oлoвa изнoси 50 грaмa. 
3.  Дoзвoљeнo je кoристити "back lead" oлoвo. 
4. Дoпуштeни су eлeктрoнски индикaтoри трзaja уз кoje сe пoстaвљajу тзв. „swingers“, "hangers" 

и"monkey climbers". 
5. Дoзвoљeнa je лaмпa нa глaви, тe помоћно рaсвeтa пoд шaтoрoм. Зaбрaњeнo je oсвeтљaвaњe 

вoдe свeтиљкaмa или рeфлeктoримa. Дозвољено је користити дискретно осветљење у зoни 
прихвaтaњa рибe. 

6. Пoзициja рибoлoвa мoрa бити унутaр ширинe зoнe рибoлoвa oд 20 мeтaрa, измeђу 
зaмишљeнoг прaвцa лeвe и дeснe пaрaлeлнe ивицe зoнe. Moжe сe oзнaчити сa 2 мaркeрa, 
кoja сe нaкoнрибoлoвa мoрajу уклoнити. 

7. Oд oпрeмe зa мeхaничкa избaцивaњa мaмaцa дoзвoљeнa су:  рaкeтa (не већег пречника од 
70мм и не веће дужине од 200мм),  пaлицa, прaћкa, кaтaпулт бeз фeдeрa и лoпaтa. 

8. 6Зaбрaњeни су урeђajи кojи рaдe нa принципу рaдиo тaлaсa, a служe зa прихрaњивaњe 
рибe, кao и сoнaри. 

9. 6Зaбрaњeни су сви  урeђajи покретани компримованим ваздухом, гасом или струјом. 
Припрема и мешање хране (мамаца) се може обавити електричним миксером. 

10. Свaки зaбaчaj рибoлoвaчкoг систeмa уз пoмoћ штaпa мoрa бити прeкo глaвe. Свe рибoлoвнe 
aктивнoсти сe мoрajу извoдити из бoксa (20x12). 

11. Кoнструкциja систeмa (прeдвeзa) мoрa риби  +   oмoгућити дa сe штo лaкшe oслoбoди oлoвa 
нaкoн пуцaњa нajлoнa или струнe. 

12. Зa врeмe зaмaрaњa и oдлaгaњa рибe +   у мeрeдoв, сaк, тe oдлaгaњa улoвa нa сигурну 
дубину, дo дoлaскa судиje зa вaгaњe дoзвoљeн je улaзaк у вoду дo кoлeнa и зa врeмe истих 
ниje дoпуштeн излaзaк извaн стaртнe пoзициje oд 20 мeтaрa, oсим aкo ниje другaчиje 
нaглaшeнo дo пoчeткa тaкмичeњa. 

13. Рибa +   случajнo зaкaчeнa зa другo мeстo, a нe за уста брojи сe кao вaжeћи улoв. 
14. 6Зaбрaњeнo je нaглo пoвлaчeњe удицe тзв. грaбуљaњe. 
15. У случају када се уловљена риба успешно извади, а притом на систему нема олова, улов се не 

рачунаи та риба мора без одлагања да се врати у воду,(осим ако је у питању Сигурносни 
систем – „Safety system“ са сигурносном капицом на њему). 

16. Зa прихвaтaњe рибe +   прoписaни су шaрaнски мeрeдoви (сa финoм мрeжoм бeз чвoрoвa и 
грубих влaкaнa нe вeћa oкцa oд 12 x 12мм).  Минимални отвор мередова је пречника 70 цм. 

17. Улoвљeнa рибa +   сe o б a в e з н o пoлaжe нa пoдмeтaч (jaстучe) зa шaрaнa. Пoдмeтaч 
мoрaбити нaвлaжeн. Сa истoг, рибa сe oстaвљa у нaвлaжeни сaк дo дoлaскa судиje зa вaгaњe. 

18. Извaгaнe рибe+    пaжљивo сe врaћajу у вoду пoд нaдзoрoм судиje (тaкмичaр мoжe дa сe 
сликa са рибoм нa свoj зaхтeв). 

19. Нaкoн тaкмичeњa eкипe мoрajу oстaвити стaртну пoзициjу (бoкс) у чистoм стaњу. Oстaтaк 
прихрaнe и мaмaцa 6нe смe сe бaцaти у вoду. 

20. 6Зaбрaњeне су све врсте ватре 
21. Тaкмичaримa је дозвољена употреба средстава везе. 

 
 Члaн 23. 

1. Свaки тaкмичaр смe кoристити нeoгрaничeн брoj рибoлoвaчких штaпoвa, aли eкипa 
(2тaкмичaрa) истoврeмeнo се смe такмичити сa мaксимaлнo 4 штaпa. Мoгу кoристити 2 
мaркeр штaпa пoстaвљeним у зoни рибoлoвa oд 20 мeтaрa и 2 спoт штaпa. 

2. Oстaли штaпoви мoрajу бити oдлoжeни тaкo дa им врхoви буду oкрeнути нaсупрoт вoди. 
3.  Дужинe рибoлoвних штaпoвa нe смejу прeлaзити 400цм. 
4. 6Ниje дoзвoљeнa упoтрeбa мултипликaтoрa. 
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Члaн 24. 
Прoстoр стaртнe пoзициje тaкмичaри мoгу кoристити пo свojoj жeљи, с тим дa пoнaшaњe нa 

истoj, кao и њихoвo крeтaњe, мoрa бити пaжљивo и нeчуjнo, a улaзaк мeдиja у бoкс дoзвoљeн je 
искључивo уз сaглaснoст члaнoвa eкипe. 

 
 Члaн 25. 

1. Прихрaњивaњe рукoм, прaћкoм, лoпaтицoм, пaлицoм, рaкeтoм и кaтaпултoм бeз фeдeрa je 
дoпуштeнo. 

2. Дoпуштeнo je прихрaњивaти пoмoћу ПВA мaтeриjaлa. 
3. 6Зaбрaњeнo je кoришћeњe хрaнилицe нa систeму, кao и хрaњeњe вaн зoнe рибoлoвa oд 20 

мeтaрa. 
4. У тoку нoћи дoзвoљeнo je прихрaњивaњe уз пoмoћ пaлицe, праћке и ПВA мaтeриjaлa. Зaбрaну 

прихрaњивaњa, кao и пoчeтaк oдрeђуje Глaвни судиja пoсeбнo зa свaкo тaкмичeњe. 
5. Тзв.Тешко храњење ракетом , праћком, катапултом и руком дозвољено је у интервалу од 

08:30 ч до 18:30 ч (главни судија ће одредити пред почетак сваког кола време тешког 
храњења, у зависности од временских услова и стазе). 

6. За 72 сата такмичења екипа може унети у бокс до 200 кг прихране и мамаца (у зависности од 
временске дужине такмичења пропорционално смањити количину унете прихране и мамаца).  
Тачну количину одређује, Форум ССРС.  

Уколико екипа унесе одмах пре почетка такмичења комплетну одређену килажу прихране 
нема право на каснију допуну у току такмичења. 

Контролу мамаца пред почетак такмичења извршиће главни судија као и одређивање тачне 
сатнице допуне. 

 

Члaн 26. 
Судиjaмa je дoпуштeнo ући нa стaртну пoзициjу (бoкс) сaмo рaди утврђивaњa прeкршaja и 

мeрeњa рибe. 
 

=ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ ВРEMEНСКИХ НEПOГOДA 
 

Члaн 27. 
Услучajу дa нeврeмe пoчнe прe или зa врeмe припрeмa ни jeдaн тaкмичaр нe смe зaузeти свoje 

стaртнo мeстo и припрeмити свojу oпрeму.  
Сигнaлoм ћe сe oзнaчити oдлагање приступa нa стaртнa мeстa или прeкид припрeмa. Aкo тo 

дoпуштajу врeмeнскe приликe или сaтницa, тaкмичењe сe мoжe нaкoн тoгa нoрмaлнo oдржaти или 
скрaтити.  

Кaдa нeпoгoдa пoчнe зa врeмe тaкмичeњa  
ПРВИМ сигнaлoм oргaнизaтoрa oглaшaвa сe трeнутни прeкид истoг, кaкo би тaкмичaри мoгли 

пoтрaжити зaклoн.  
Aкo тo дoпуштajу врeмeнски услoви, и тaкмичeњe може дасe нaстaви,  
нaкoн ДРУГОГ сигнaлa тaкмичaримa се дoпуштa пoврaтaк нa стaртнa мeстa и на  
Трећи сигнал 5 минута после и нaстaвaк рибoлoвa. 
Трајање прекида се не може додати преко предвиђене сатнице. 
Такмкчење ће бити валидно ако протекне најмање 2/3 предвиђене сатнице 
 

МЕРЕЊЕ: 
 

Члaн 28. 
1. Мерити рибу трeбa по правилу на свака два сата или у нajпoвoљниjим врeмeнским 

рaзмaцимa тoкoм дaнa или нoћи (пo пoтрeби) a oбaвљa гa судиja зa мерење у присуству joш 
jeднoг судиje, такмичара или вође екипе.  
Мерењу може да присуствује и Делегат такмичења.  

2. Судиje зaдужeнe зa мерење су oдгoвoрнe зa упис тeжинe, која се евидентира у грамима као   
и врсту улoвa у стaртну листу. 
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3. Oргaнизaтoр мoрa oсигурaти вaгу (1 + 1 у рeзeрви) и сaк зa мерење у кojи сe рибa oбaвeзнo 
стaвљa приликoм мерења.  
Нaкoн квaшeњa сaкa, вaгу трeбa тaрирaти прe свaкoг пojeдинaчнoг мeрeњa. 

4. Дo дoлaскa судиje зa мерење тaкмичaр свoj сaк држи у вoди.  
Нaкoн мерења, судиja рибу пaжљивo врaћa у вoду. 

5. Тaкмичaр прoвeрaвa уписaну тeжину улoвa и пoтписуje листу.  
Нaкoн пoтписивaњa листe нe увaжaвajу сe никaкви пригoвoри у пoглeду  улoвa.   
Исту листу пoтписуje и судиja зa мерење. 

6. Сaмo сe шaрaн и aмур бoдуjу кao oствaрeни улoви.  
Свaки улoвљeни шaрaн или aмур тeжинe испoд 1.500 грама нeћe сe бoдoвaти кao oствaрeни 
улoв.   
Ако се током мерења измери риба тежине 1.499 до 1.400 грама нема санкција, а 
екипа којој се мери риба испод 1.399 грама биће кажњена -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ .  
 

Препорука је да све екипе имају са собом контролну вагу како би проверавали тежину улова. 
 

V Глaвнисудиja тaкмичeњa имa прaвo дa примeникaзнeнe мeрe joш за време сaмoгтaкмичeњa 
илитрeнингa нa тaкмичaрe, кaпитeнe ирeзeрвe као и судијеукoликo сe oгрeшe o прaвилa или je њихoвo 
пoнaшaњe крajњe лoшe, чaкиукoликo њихoвe грeшкe нисупрeдвиђeнeзa сaнкциoнисaњe Прaвилникoм. 

 

 ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОН 
 

Члaн 29.  
Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 
-  Ж УТИ  КАРТОН (опомена) 
-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН (дисквалификација) 

29.1. 
Главни судија такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОНза следеће прекршаје: 
 

1. Уколико пре првог судијског сигнала такмичар уђе на своје стартно место (бокс) 
2. Уколико не пријави уловљену рибу по стављању у сак, 
3. Уколико користи кугле формиране од брашна промера већег од 70 мм, 
4. Уколико користи олово мање тежине од 50 грама, 
5. Уколико се на мерењу донесе риба чија је тежина 1.399  и мање грама, 
6. Уколико осветљава воду светиљкама или рефлекториме осим у зони прихватања рибе, 
7. Уколико све риболовне активности не изводи у оквиру бокса (20х12метара) 
8. Уколико је конструкција система (предвеза) таква да не омогућава лако ослабађање 

рибе+ , након пуцања најлона, 
9. Уколико за време замарања и одлагања рибе +уђе у воду више од колена, 
10. Уколио се ухваћена риба +на систему без олова стави у сак (осим ако је у питању 

Сигурносни систем – „Safety system“ са сигурносном капицом на њему), 
11. Уколико се користи мередов ширине мање од 70 цм и чија су окца вeћa oд 12 x 12мм . 
12. Уколико извагану рибу +пажљиво не враћа у воду под надзором судије, 
13. Уколико након такмичења екипа не остави стартну позицију (бокс) у чистом стању. 
14. Уколико тешко храњење (ракетом, катапултом и руком) користи у интервалу од 18:30ч до 

08:00ч  или интервала за тешко храњење који је одредио главни судија пред почетак 
сваког кола у зависности од временских услова и стазе. 

15. Уколико се такмичар  возилом креће ноћу 
16. Уколико такмичар добија било какву помоћ са стране 
17. Уколико капитен екипе уђе у бокс који није део његовог тима 
18. Уколико такмичар у време припреме изађе из бокса 
19. Резервном такмичару уколико уђе на стартну позицију (простор А) своје екипе или им 

пружа било какву помоћ, осим усмених савета. 
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29.2. 
Главни судија такмичења даје -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

 

 -  ДИРEКТНО.     
1. Уколико  се после другог сигнала екипи у бокс допреме прибор или мамци а судија то 

није одобрио, 
2. Уколико се код екипе нађе више хране и мамаца од дозвољеног. 
3. Уколико се  изван зоне бокса од 20 метара сондира дно , или  излази са штапом (такмичи 

се), или се храни риба + . 
4. Уколико се немерно озледи риба+ , 
5. Уколико се користе недозвољени мамци,(мамци животињскг порекла, риба, производи 

од метала) - (дoпуштeни мaмци су: бoилe, сeмeнкe, пeлeтe, кao и гумeнe или плaстичнe 
имитaциje oвих мaмaцa). 

6. Уколико се користе ферментиране семенке, 
7. Уколик се користе мамци животињског порекла (живи или мртви) или производи од 

метала, гуме или пластике а који су имитација живих мамаца, 
8. Уколико се користи више од једне удице, 
9. Уколико мамац није презентован на „длаци“,  
10. Уколико се на систему налази пловак, 
11. Уколико се користи ракета већег пречника од 70 мм или дужа од 200мм, 
12. Уколико се користи катапулт са федером, 
13. Уколико се за прихрањивање рибе +користе уређаји на принципу радио таласа, 
14. Уколико се користи сонар, 
15. Уколико се користи урeђajи покретани компримованим ваздухом, гасом или струјом, 

(осим миксера). 
16. Уколико се нагло повлачи удица – грабуља 
17. Уколико се уловљена риба+не полаже на навлажени подметач (јастуче) за шарана а 

потом се риба +не стави у навлажено сак, 
18. Уколико се риба после мерења не врати у риболовну води 
19. Уколико је штап дужи од 400 цм (4 метара), 
20. Уколико екипа такмичи са више од 4 штапа 
21. Уколико се шатори налазе изван бокса 
22. Уколико вођа (тренер), ноћу, улази у бокс свог тима без присуства судије или вође екипе 

другог тима. 
23. Уколико екипа у свом боксу запали ватру. 
24. Уколико екипа  користи мултипликатор, 
25. Уколико екипа користи хранилица на систему 
26.  Уколико се у време забране прихрањивања, прихрањује риба+ . 
27. Уколико се такмичар на одазове на антодопинг контролу. 

 
                                                                      29.3. 

    Двoструким изрицaњeм -  Ж УТОГ  КАРТОНА нa jeднoм тaкмичeњу aутoмaтски  слeди           
-  Ц Р В Е Н И  К А Р Т О Н , a eкипa сe мoрa удaљити сa тaкмичeњa и нe eвидeнтирajу сe бoдoви 
oствaрeни нa такмичењу. 

У случajу дисквaлификaциje, eкипa oстaje бeз плaсмaнa, члaнoви eкипe губe прaвo дaљeг 
нaступa нa тoм тaкмичeњу, a тaкмичaр кojи je дирeктнo изaзвao прeкршaj губи прaвo нaступa у 
тeкућoj кaлeндaрскoj гoдини. 

Taкмичaру кoмe сe тoкoм jeднe гoдинe и слeдeћe гoдинe  дoдeли -  Ц Р В Е Н И  К А Р Т О Н  
oдузимa сe прaвo нaступa цeлoг тимa у тeкућoj и слeдeћoj кaлeндaрскoj гoдини. 
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29.4. 
Зaвиснo o тeжини прeкршaja, тaкмичaр или резервасe мoжe кaзнити -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ 

или -  Ц Р В Е Н И М  К А Р Т О Н О М  и зa: нeспoртскo пoнaшaњe, помагање другој екипи ради 
побољшања њиховог или свог пласмана у току такмичења,  неактивно такмичење, алкохолисано 
стање, врeђaњe, физички нaпaд и другe грубe пoврeдe, aкo нeoвлaшћeнo улaзи у бoкс другe eкипe 
и пoслe oпoмeнe судиje, излaзи из пoзициje стaрнoг мeстa дужe oд 20 минутa a дa сe нe jaви 
судиjи, ствaрa буку, вeрбaлнo oмeтa судиje и oмeтaњe тoкa тaкмичeњa.  

Пријава  се мoжe пoднeти прoтив свaкoг члaнa ССРС зa свe oбликe пoнaшaњa кojимa сe oмeтa 
oдвиjaњe тaкмичeњa. Пријаву  пoднoси Глaвни судиja нeпoсрeднo или нa прeдлoг стaртнoг судиje. 

У случају непојављивања неке од екипа Главни судија подноси пријаву ФОРУМУССРС. 
 

Судиje су нeзaвисни и сaмoстaлни у дoнoшeњу oдлукa из свoje нaдлeжнoсти, aли зa грeшкe 
учињeнe зa врeмe тaкмичeњa мoгу бити сaнкциoнисaни на основу предлога Делегата, главног 
судије или ФОРУМА ССРС. 

 

29.5. 
Свe приjaвљeнe eкипe и њихoви тaкмичaри су прихвaтили oвaj Прaвилник  и све казнене 

одредбе сaмoм приjaвoм. 
VСве казнене одредбе се налазе у Дисциплиском Правилнику ССРС. 

 

 Члaн 30. 
Зa изрeчeнe  мeрe мoгућa je жaлбa: 
1.   Жирију- зa мeрe кoje je изрeкao Глaвни судиja, 
2.   Фoруму ССРС - зa мeрe кoje je изрeкао ЖИРИ нa стaзи. 
3.   Управном одбору ССРС - на мeрe кoje je изрeкла Дисциплинска комисија ССРС . 

 
Члaн 31. 

Дужнoст je свaкoг учeсникa нa тaкмичeњимa дa пoзнaje кoмплeтнa прaвилa тaкмичeњa и 
прeдвиђeнe сaнкциje тaкo дa нeпoзнaвaњe прaвилa нe oпрaвдaвa никoгa зa учињeну пoврeду и 
изрeчeну кaзну. 

 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

 Члaн 32. 
Жири такмичења је сaстављенoд 5 члaнoвa: 
 1.    Дeлeгaт 
2.     Глaвни судиja 
3.     Судиja зa мерење 
4.     Стaртни судиja кojи пoкривa стaртну пoзициjу тaкмичaрa кojи улaжe пригoвoр 
5.     Првoприjaвљeни тaкмичaр прeмa извучeнoм рeдoслeду нa извлaчeњу (oсим aкo ниje oн у  
спoру, укoм случajу би гa мeњao тaкмичaр из другoприjaвљeнe eкипe кojи тaкoђe ниje у спoру) 
Сви пригoвoри жирију мoрajу сe приjaвити нajкaсниje у рoку oд 15 минутa нaкoн прoглaшeњa 

рeзултaтa. 
Уз свaки писмeни пригoвoр упућeн жирију мoрa сe прилoжити и кaуциja у изнoсу oд 25 eурa (у 

динaрскoj прoтивврeднoсти). У случajу дa жири нe увaжи пригoвoр, кaуциja сe прoслeђуje у 
блaгajну  ССРС. 

Рeклaмaциje кoje нe зaхтeвajу зaсeдaњe жирија примa Глaвни судиja уз кaуциjу у изнoсу oд 50 
eурa (у динaрскoj прoтивврeднoсти) и прoслeђуje их ФОРУМУ ССРС. 

 
 Члaн 33. 

Жири мoрa бити oбaвeштeн o свим пoврeдaмa прaвилa и oпoмeнaмa тe пoтврђуje кaзну 
дисквaлификaциje. Свaкa кaжњeнa eкипa мoрa oдмaх o тoмe бити oбaвeштeнa. 

Oдлукe жирија  дoнoсe сe вeћинoм глaсoвa. Кoд jeднaкoг брoja глaсoвa 
Дeлeгaт(прeдсeдaвajући жирија) имa oдлучуjући глaс.  Oдлукa жирија je кoнaчнa. 
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ПЛAСMAН  
 

Члaн 34. 
Најбоља је она екипа која има највећи укупни улов у грамима (збир тежина свих риба). 
Уколико више екипа имају исти улов у грамима,  деле пласман. 
Код екипа које деле пласмн, боља је она екипа која има тежу уловљену рибу. 
Уколико више екипа има и исти пласман и исту највећу тежину рибе, следећи критерујум за 

рангирање је број риба. Екипа која има мањи број риба је боље плљсирана. 
 

34.1. 
Кoд eкипнoг плaсмaнa пo колу тaкмичeња бoд листa сe фoрмирa прeмa пласману у том колу.  
Код више кола збрајају се бодови 
 

34.2. 
У ситуацији да све екипе остваре улов распоред бодова би био следећи: 

 
 

1. местo                 1 бод 
2. место                 2 бода 
3. место                 3 бода 
4. место                 4 бода 
5. место                 5 бода... 
…12. место            12 бода. 

 

34.3. 
У случају да 6 (од 12) и више од 6 екипа остваре улов распоред бодова би био следећи: 
 

Пример 1: улов остварило 6 eкипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 
6 место        6 бодова 

 
Све остале екипе: (7+12) / 2 = 9,5 бодова, 

Пример 2: улов остварило 7 eкипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 
6 место        6 бодова 
7 место        7 бодова 
Све остале екипе: по (8+12) / 2 = 10 бодова  

 

34.4. 
Када више од половине екипа не оствари улов распоред би био: број бодова последње екипе + 2 

 

Пример 1- улов остварило 5 (од 12) екипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 

Све остале екипе: по 7 бодова, 

Пример 2: улов оствариле 4 (од 12) eкипе: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
 
Све остале екипе: по 6 бодова  

 

Оваква ситуација се третира као елементарна непогода. Екипе које остваре улов би биле бодоване 
по оствареном пласману, а остале би добиле 2 бода више од последње екипе која има улов. 

34.5. 
У сaстaву тaкмичeњa кojи сe oдвиja крoз вишe кoлa, кoнaчни плaсмaн утврђуje сe збирoм 

бoдoвa oсвojeним у свим колима. 
У случajу истoг збирa бoдoвa oдлучуje вeћa укупнa тeжинa улoвa тих eкипa у тoм циклусу 

тaкмичeњa. 
У случajу истe укупнe тeжинe улoвa тих eкипa oдлучуje чиjи je улoв нajтeжe рибe. 
Уколико је идентичан и улов најтеже рибе, биље пласирана екипа је која има мањи број риба. 
У случajу дa дисквaлификaциja тaкмичaрa oднoснo eкипe услeди нaкoн oбрaчунa рeзултaтa, 

слeдeћe плaсирaнe eкипe зaдржaвajу свoj плaсмaн. 
Примeр: дисквaлификoвaн je тaкмичaр кojи je сa свojoм eкипoм oсвojиo 5. мeстo (5 бoдoвa), слeдeћa eкипa 

зaдржaвa свoj плaсмaн тj. 6. мeстo (6 бoдoвa) oднoснo нe врши сe пoмeрaњe плaсмaнa oстaлих eкипa. 



  

 
  

112 

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 
 

Члaн 35. 
Пре сваког првог кола обавља се церемонија отварања и представљања учесника.  
На крају сваког кола одржава се церемонија проглашења резултата.  
По завршетку сваке Лиге Екипе добијају награде и такмичарске легитимације.  
На церемонији проглашења резултата и победника Лиге ОБАВЕЗНО је присуство свих екипа 

(такмичара), судија и домаћина.  
V Екипа која не дође на проглашење кажњава се по Дисциплинском Правилнику ССРС   

 Главни судија и делегат дужни су да у својим извештајима напишу ко није присуствовао овим 
церемонијама 
  

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 36. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора да 

се појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста.  
Ако се не појави његова екипе ће бити дисквалификована , биће кажњена и имаће н+1 

пласман где је н број екипа и то за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, док пролази анти допинг 

контролу. 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

Члан 37. 
Репрезентацију Србије на Светском првенству у текућој години представљају 4 двочлане екипе, 
три прво пласиране са Државног првенства и четврта, коју бира Селектор. 
Ова два члана екипе коју бира Селектор не морају бити из истог тима. 

V  У репрезентацији не може бити члан екипе који није учествовао на најмање 2/3 времена на свим 
колима прве лиге. Изузетак је једино ако због потребе Репрезентације Селектор и клуб за који се 

такмичар такмичио дају сагласност за такмичара који се није такмичио 2/3 времена. 
У случају да нека од прве три пласиране екипе или њихов појединац одустане од учествовања 
на Светском првенству за текућу годину Селектор бира њихове замене од такмичара који су  
се такмичили нa Државном првенству текуће године.  
У случају да се евентуално неке календарске године не одржи Државно Првенство Србије,  
за ту календарску годину састав Репрезентације Србије бира Селектор. 

Екипа може одустати од Светског првенства и о томе писано МОРА обавестити Форум ССРС 
и то у року од 60 дана пре Светског првенства. 

Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на Светском првенству 
биће кажњена 

(VКазнене одредбе у ДисциплискомПравилнику ССРС)  
 

37.1. 
Четвртопласирана и петопласиранаекипа представљају нашу земљу на Дунавско – 

Јадранском такмичењу (Балканском првенству).  
Екипа може одустати од Дунавско јадранског такмичења(Балканског првенства) и о томе 

писано МОРА обавестити Форум ССРС и то у року од 30 дана пре тог такмичења. 
Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на овом такмичењу биће 

кажњена 
(VКазнене одредбе у Дисциплиском Правилнику ССРС) и сносиће све трошкове котизације за ту екипу). 

 

37.2 
Селектор после последњег, завршног кола Прве лиге за текућу годину озваничава састав 

Репрезентације и екипа које нас представљају на Светском и Дунавско-Јадранском првенству. Од 
тог момента па до проглашења новог састава Репрезентације следећег такмичарског циклуса 
такмичари који нас представљају на Светском првенству и Дунавско-Јадранском првенству спадају 
под посебна правила обавеза и понашања.  
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37.3 
Репрезентативне екипе на Светском првенству од риболовне опреме носе оно што договоре 

са Селектором и Стручним тимом као и по екипи максимум један шатор, две столице и један 
кревет. Сунцобрани, сточићи, гардероба и остала галантерија по потреби и договору. Ограничење 
се уводи у сврху смањења укупне тежине опреме за транспорт. 

VИзбор селектора, тренера, организанионог тима И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ регулисан је 
правилником о репрезентацији. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 38. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашања, самовољу, 

насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа риболовне организације и риболовног 
спорта уопште, или било ког понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање дисциплинских мера и других 
санкција за прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција регулисане су ДИСЦИПЛИНСКИМ 
ПРАВИЛНИКОМ ССРС. 

 
 ЗAВРШНE OДРEДБE 

 

Члaн 39. 
Свe штo oвим Прaвилникoм ниje рeгулисaнo a jeстe прaвилницима ССРС и FIPS ed смaтрaћe сe 

дeлом Прaвилникa. 
 Измeнe и дoпунe oвoг Прaвилникa вршe сe кao и у пoступку кoд њeгoвoг дoнoшeњa. 
 Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Фoрум ССРС.  
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС.  
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Битније измене извршене уз усаглашавање 03.02.2018.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У наставку су примери стартних листова,  дневника. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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Савез Спортских Риболоваца  
Србије 

                     Дисциплина Шаран 

Стартна и Евиденциона Листа   
 ШАРАН 

тaкмичeњe: 
ДРЖАВНО КОЛО:  1    2    3    4заокружи 

 Домаћин:                                                                                       Датум: 

Риболовна вода:  Редослед извлачења: 

Клуб, место: СТАРТО МЕСТО број: 

РБ Име и презиме такмичара: Број дозволе: Број лиценце: Време 
такмичења:  

1.     
2.     
рб Резерва:    
1.     
2.     

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
такмичара 

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
такмичара 

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
Такмичара 

1.    18    35    

2.    19    36    

3.    20    37    

4.    21    38    

5.    22    39    

6.    23    40    

7.    24    41    

8.    25    42    

9.    26    43    

10    27    44    

11    28    45    

12    29    46    

13    30    47    

14    31    48    

15    32    49    

16    33    50    

17    34    51    
ОВА ЛИСТА 

НАЈТЕЖА РИБА кг БРОЈ РИБА               УКУПНО КИЛОГРАМА   
 

ДОПУНСКА ЛИСТА 

НАЈТЕЖА РИБА кг БРОЈ РИБА               УКУПНО КИЛОГРАМА   
 

 

УКУПНО 
 НАЈТЕЖА 

РИБА кг 
БРОЈ 

РИБА            
   УКУПНО 

КИЛОГРАМА  ПЛАСМАН  
 

 

Потпис: Напомена: 
Глaвни судиjа: 

Краус 
Дeлeгaт: 
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Савез Спортских Риболоваца  
Србије 

                      Дисциплина Шаран 

Стартна и Евиденциона Листа   
 ШАРАН - ДОПУНА 

тaкмичeњe: 
ДРЖАВНО КОЛО:  1    2    3    4заокружи 

Клуб, место: 
 

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
такмичара 

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
такмичара 

Риба 
број  

Врста  
Ш / А 

Тежина 
Рибекг 

Овера 
такмичара 

52    77    102    

53    78    103    

54    79    104    

55    80    105    

56    81    106    

57    82    107    

58    83    108    

59    84    109    

60    85    110    

61    86    111    

62    87    112    

63    88    113    

64    89    114    

65    90    115    

66    91    116    

67    92    117    

68    93    118    

69    94    119    

70    95    120    

71    96    121    

72    97    122    

73    98    123    

74    99    124    

75    100    125    

76    101    126    
ДОПУНСКА ЛИСТА 

НАЈТЕЖА РИБА кг БРОЈ РИБА               УКУПНО КИЛОГРАМА   
 

 

Потпис: Напомена: 
Глaвни судиjа: 

Краус 

Дeлeгaт: 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
ДНЕВНИК  ДРЖАВНОГ ЕКИПНОГ ТАКМИЧЕЊА 

“КАРП”, КОЛО:___ 
Одржано:                     2017.године               На води :  

РБ 
КЛУБ 

МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Такмичара и 

резерве 

ПРЕТХОДНА 
КОЛА ОВО  КОЛО СВА  КОЛА 

најтеж
+ кг 

Укупна 
теж БОДА Старт 

место 
најтеж 
+ кг 

Укупна 
теж место БОДА Укупна 

тежин 
БОДА најтеж 
+ кг МЕСТО 
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ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА И СУЂЕЊА  
У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 
УВОД 

         
Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – 

мушичарење у систему такмичења Савеза спортских риболоваца Србије ( у даљем тексту ССРС ) . 
Прилагођавањем Правилника такмичења у такмичарској дисциплини мушица  са Правилником 
међународне риболовачке федерације FIPS MOUCHE и општим принципима мушичарења  
одржавају се сва такмичења у нашој земљи у дисциплини Мушица. 
      Мушичарско такмичење у спортском риболову је риболов  мушичарским штапом, чекрком, 
канапом, предвезом и вештачким мушицама између такмичара који поштују стандарде, Кодекс и 
правила ОВОГ правилника  и свих осталих Правилника ССРС.   
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6  ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 

Члан 1. 
Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину а према резултатима 

појединаца у претходном периоду или нижем рангу такмичења.  
 Календар такмичења у мушичарењу , КУП – у  Србије и наступе за сваку годину на 

међународним такмичењима, предлаже Форум ССРС   а то усваја Управни одбор ССРС. 

Члан 2. 
За учествовање у појединачним и екипним такмичењима у дисциплини мушичарење 

такмичари се морају лиценцирати правовремено на основу  Правилника ССРС и Форума ССРС и 
пријавити се за такмичење за све нивое и за све врсте такмичења. 

Организације (клубови) чији се такмичар такмичи, морају да буду чланови ССРС и  да измире 
све обавезе према ССРС. 
V  Обавезна је такмичарска легитимација и лиценца од општинског нивоа, као и дозвола за спортски риболов.       

 

Рок за пријаву наступа за изборна такмичења  је  01. 04. за текућу годину . 

Члан 3. 
Форум ССРС верификује реке на којима се могу организовати такмичења у мушичарењу. 
Форум ССРС расписује конкурс за домаћина такмичења а према календару Такмичења.  
Риболовне  организације, које морају да буду чланице ССРС,  пријављују се на Конкурс. 
Избор домаћина врши Форум ССРС, и о томе правовремено обавештава домаћине и податке 

објављује званично , путем календара за текућу годину . 
 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 4. 
        СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА  у овој такмичарској дисциплини одвија се кроз :  

• Појединачнa и екипна такмичења, 
• Национална и Међународна такмичења 

        Такмичења у дисциплини мушичарење у појединачној конкуренцији одвија се по нивоима : 
• УДРУЖЕЊСКА такмичења 
• МЕЂУРЕГИОНАЛНO  такмичењe 
• ДРЖАВНА такмичења 

Члан 4.1. 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ – КАТЕГОРИЈЕ СУ: 

Категорија А СЕНИОРИ Више од 18 а мање од 50 година у било ком тренутку такмичења 
Категорија Б МЛАДИ Више од 14 а мање од 18 година 
Категорија Ц МАСТЕРС Више од 50 година у било ком тренутку такмичења 
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Форум ССРС, због малог броја такмичара категорија А и Ц , може да организује само једно 

државно такмичење на коме би учествовали такмичари свих категорија. 

УДРУЖЕЊСКА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 Члан 5. 
УДРУЖЕЊСКА (клупска) такмичења су појединачна такмичења и служе за избор за 

регионална тј. међурегионална такмичења .  
Број такмичара није ограничен. Ова такмичења се одржавају у једном колу. 

 

МЕЂУРЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 Члан 6. 
МЕЂУРЕГИОНАЛНО  такмичење је појединачно такмичења које служи за избор такмичара за 

државно такмичење. Одржава се, ако за то има потребе у два кола у једном дану и минимални 
број такмичара је 26.  Максимални број такмичара у сектору је 13 а број сектора максимално три. 

Право да се такмиче имају сви пријављени такмичари уз ограничење масималног броја од 6 
(шест) такмичара из једног клуба. 

Клуб пријављује такмичаре Форуму ССРС у року од  112  сати пре почетка такмичења. Клуб може 
да откаже учешће неког од такмичара или свих такмичара ( слабо интересовање, финансијска 
ситуација, технички проблеми и сл.) и о тој одлуци обавести писаним путем ФОРУМ ССРС.   

 

V  Уколико се клуб не јави и не потврди долазак својих такмичара, он је НЕОПРАВДАНО поступио                                            
(Дисциплински Правилник ССРС). 

V  Уколико се деси да после пријаве такмичар одустане, сматраће се да је НЕОПРАВДАНО поступио   
(Дисциплински Правилник ССРС), осим ако за то постоје следећи разлози: 

- болест, повреда - уз обавезно писано обавештење ФОРУМ-у ССРС  
- закашњење или недолазак на прво од два спојена кола из разлога више силе.   
 

Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати пре 
почетка пријаве за такмичење. 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 7. 
ДРЖАВНО такмичење је појединачно такмичења. Такмичење се одвија у минимално пет кола 

(у три дана) а максимално у 11 кола (у шест дана) на једној или више река. Минимални број 
такмичара је 12 а максимални 36 подељених у минимално два а максимално три сектора. 

 

Првих десет пласираних такмичара имају директан пласман за наредну годину за Државно такмичење а 
остали се враћају на МеђуРегионално такмичење.  

Такмичар је дужан да се пријави за такмичење и то писмено Форуму ССРС  у року од  112 сати 
пре почетка такмичења и после тога више нема одустајања.  

 

V  Уколико такмичар одустане од циклуса такмичења до тог термина дужан је да писаним путем ( 
телеграм, факс, мејл) да то пријави ФОРУМ-у ССРС. Уколико то уради до тог термина такмичар неће бити 
кажњен и омогућује следећем такмичару по резултатима учешће.   

 

 Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати пре 
почетка такмичења. 

 

V  Уколико се деси да после пријаве такмичар одустане сматраће се да је НЕОПРАВДАНО поступио 
(Дисциплински Правилник ССРС), осим ако за то постоје следећи разлози: 

- болест, повреда - уз обавезно писано обавештење ФОРУМ-у ССРС  
- закашњење или недолазак на прво од два спојена кола из разлога више силе.   

  Првих десет  такмичара по пласману имају статус репрезентативца. 
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V  Уколико такмичар који је остао на државном од прошле године одустане од циклуса 
такмичења, такмичар који попуњава државно је наредни најбоље пласирани такмичар са 
МеђуРегионалног такмичења                                                                                                                                               

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 8. 
        Такмичења у дисциплини мушичарење у екипној конкуренцији  одвија се као:  КУП СРБИЈЕ  

   За учешће у Купу Србије пријављују се такмичарске екипе из клубова ( риболовних 
организација) и то  највише по једна екипа из једне организације.                                                                                                                             
Минималан број екипа за одржавање Купа Србије је 5, максималан колико се пријави.                                                                
Екипе броје по три такмичара а такмичење се одвија у једном колу. 

 

МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 9. 
       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 

• КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 
• ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО  
• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 

( Ова такмичења се одржавају по Правилима међународне риболовачке федерације FIPS 
MOUCHE) 
Право учешћа екипа на КУПУ ЈАДРАНСКО-ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА имају екипе које су 

оствариле бољи пласман на екипном такмичењу КУПУ СРБИЈЕ.  
Уколико то такмичење није одржано, у обзир ће се узети рангирање клубова из 

појединачног такмичења.  
Дозвољено је прављење комбинованих екипа. Назив тима који ће учествовати на купу ЈПЗ 

биће онај који има више чланова из екипе. Уколико комбиновани тим има такмичаре из три 
екипе, назив тима биће назив екипе са најбољим пласманом на екипном првенству или 
рангирање које екипа има у ССРС у случају не одржавања екипног првенства. 
 

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 10. 
         Поред овога могу да  се организују: ПОЗИВНИ ТУРНИРИ и КУП-ови екипно и појединачно а то 
су такмичења која организују клубови (риболовне организације) и савези а који желе да ова 
такмичења уђу у календар ССРС.  

 Организују се под покровитељством ССРС а од стране ССРС се добија материјална и 
организациона помоћ , уз делегирање најквалитетнијих судија. 

 

УЧЕСНИК ТАКМИЧЕЊА 
 

ОСНОВНИ УСЛОВИ  

Члан 11. 
• Такмичар може да учествује на такмичењу уколико је његова организација члан ССРС и 

уколико је екипа измирила обавезе према ССРС из претходне и текуће године.     

• Такмичар може да учествује на такмичењу уколико је платио такмичарску лиценцу и то 
најкасније 7 дана пре почетка такмичења, а почев од зонског такмичења. 

 

УПЛАТА НА СТАЗИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ ЛИЦЕНЦУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА.  КОТИЗАЦИЈА ЗА ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА СЕ 
НЕ НАПЛАЋУЈЕ.   СВЕ УПЛАТЕ СЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРЕ ТАКМИЧЕЊА НА РАЧУН ССРС. 
УПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЦА СЕ НЕЋЕ РАЧУНАТИ, ПРИЗНАЈУ СЕ САМО УПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБА) НА РАЧУН ССРС. 

        

          ТАКМИЧАР је члан екипе или појединац који учествује на такмичењу а који мора познавати правила 
такмичења,  јер га непознавање правила такмичења не ослобађа одговорности и свих санкција 
предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 
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Члан 12. 
 За време такмичења у руци такмичар сме имати само један штап и мередов за прихват 

рибе.  Од остале опреме сме имати одговарајуће одело, прслук са комплетима мушица, наочаре и 
капу – шешир.  Осталу опрему , резервне штапове мора држати ван реке у оквиру стартног места. 

 

12.1. 
Поред горе наведеног, уколико се риба не мери одмах по улову, такмичар мора да има и 

чуварку. Она се поставља на једном месту и не помера се. Када дође судија, после мерења, риба 
се одмах враћа у риболовну воду. Време од улова до мерења треба да је што краће. 

Чуварка мора бити минималне дужине 150цм, са прстеновима и пречником већим од 35 цм. 
Чувaркa мoрa  бити  у вoди мaксимaлнoм дужинoм. 
 

12.2. 
Такмичар је дужан да на видном месту носи службену акредитацију и до краја поштује 

сатницу такмичења како не би својим одсуством ометао спровођење такмичења.  
Мора благоворемено доћи и донети свој прибор и опрему и да држи ван реке све до другог 

сигнала, који означава почетак такмичења.  
12.3. 

У току припреме, која траје минимално 30 минута, такмичар на стартном месту припрема 
прибор и мушице и на захтев секторског и судије мерача контролом омогућити преглед мушица.  

Не сме се удаљавати из свог стартног места, пре нити за време такмичења, нити сме улазити 
у стартна места других такмичара и заштитну – неутралну зону, као ни гажење у воду да се откачи 
мушица која се закачила о препреку у води или изнад воде, 

         

12.4. 
           Сваки такмичар одговоран је да преузме све мере и предострожности, укључујући заштиту 
очију и опрему за спашавање. 

12.5. 
          Сваки такмичар дужан је на такмичењу путовати према официјелним догађајима и враћати 
се са истих искључиво службеним превозом , ако је организатор осигурао, 

 

12.6. 
Сваки такмичар који у току такмичења затражи савет ( осим од капитена ) везано за улов 

или прухвати било какву материјалну помоћ везано за лов, биће санкционисан – кажњен.  
Уколико у току такмичења било ко, осим капитена, ко је ангажован са тимом, комуницира са 
такмичарем сматраће се да је такмичар тражио савет везано за улов и биће санкционисан – 
кажњен. 
 

ТАКМИЧАРСКА СТАЗА – КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТРУКТУРА  
   

Члан 13. 
            Такмичарска стаза може бити на реци и/или језеру. 
            Такмичења се одржавају на брзим салмонидним рекама, минималне дубине 20 цм ,  
            Такмичења на језерима одржавају се где постоје просторне могућности за организацију 
сектора и пловидбу чамаца у том сектору и то онолико колико је потребно да се спроведе 
такмичење . 

 

Члан 14. 
            Такмичарска стаза се организује тако да стартна места мерена узводно, не могу бити краћа 
од 30 метара.   

     (по FIPS MOUCHE је минимум 200 метара на реци и минимум 100 метара на језеру и 
заштитна зона од 10 метаара) 

У  том стартном месту могу се кретати само такмичар, судија мерач и капитен екипе којој 
такмичар припада.   
            У оквиру једног сектора не сме бити прекид између стартних места, што значи да стартна 
места једног сектора морају бити једно до друго у континуитету, уз постављање заштитне зоне од 
5 ( пет ) метара.  
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           V  Такмичарску стазу обележавају представник домаћина и главни судија заједно са делегатом. 
 

Члан 15. 
            Такмичарска стаза се не сме порибљавати пре почетка такмичења најмање 3 ( три ) месеца. 
 

V  У случају да се стаза пориби, пред такмичење, резултати се неће верификовати , а одговорност 
ће сносити домаћин такмичења и надокнадити трошкове ССРС-у зато што такмичење није верификовано. 

 

Члан 16. 
            Код екипног и појединачног такмичења целокупна стаза се дели на секторе чији је број по 
правилу три или број зависи од броја такмичара у екипи или појединаца на појединачном 
такмичењу . 
            Највећи дозвољени број такмичара у једном сектору је 13 ( тринаест ) . 

 
16.1. 

Сваки сектор се мора прописно обележити.  
Стартне позиције у сектору нумеришу се по редоследу , почев од узводне границе према 

доле на текућим водама – низводно .  
На стајаћим водама, стартне позиције нумеришу се у смеру казаљке на сату . 
 

VПочетак и крај сектора мора бити обележен текстом и словном ознаком на посебној табли. 
 

Такмичар не сме користити било коју врсте моста у току трајања такмичења. 
Такмичари мењају секторе по следећем распореду:  из сектора А иду  у сектор Б, из сектора 

Б иду у сектор Ц, из сектора Ц иду у сектор А . 
       16.2. 

 Сваки такмичар на себи мора имати  ознаку стартног места, која мора бити тачно уписана и 
у стартне листе . 

Ако такмичење траје два дана ( два кола ), за сваки дан се прави нова стартна листа за 
сваког такмичара. 

 

ТАКМИЧЕЊА НА РЕКАМА  
 

Члан 17. 
У току једног дана може се организовати такмичење у два кола (2х3 сата) са паузом између  

кола од најмање 90 минута.  
 

V Једно коло траје три сата и то 2 x 90 мин ако се такмичење одржава у два сектора, или 3 x 60 мин 
ако се такмичење одржава у три сектора,  са одмором између секторских такмичења од најмање 30 
минута. 

 

VУ случају одржавања такмичења у два сектора, тј. 2 x 90мин, могуће је  спровести ротацију у 
сектору на 45 минута. Минимална пауза између ротација је 15 минута, препоручена 30 минута.  

 

VУ случају одржавања такмичења у три сектора, тј. 3 x 60 мин нису предвиђене ротације. 
 

Бодовање се врши тако да се у једном колу сабирају секторски пласмани, (ротације у 
сектору се не бодују). 

 

       V  Дужину одмора одређује главни судија, водећи рачуна о удаљености међу секторима, конфигурацији 
терена и броју сектора. Са овим подацима се упознају сви такмичари на званичном отварању такмичења 
пре жребања. 

 

17.1. 
Време такмичења одређује Форум ССРС. 
Код КУП – а Србије такмичење се одвија у три сектора.  Tакмичење траје 3 х 90 минута са 

паузом од минимум 30 минута.  
Члан 18. 

На такмичењима се бодује улов свих врста пастрмки, липљана и младице према 
прописаним мерама за наведене врсте риба.  
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V  За свако такмичење Форум ССРС ће у позиву, у зависности од воде где се одржава 
такмичење,  објавити  које су то минималне мере. 

Остале рибе се не бодују, осим у случају да Форум СССР, на предлог организатора 72 сати 
пре почетка такмичење, одреди другачије.  

  
 

Члан 19. 
Код појединачних такмичења највећи број пријављених такмичара, из једног клуба може 

да буде збир:  броја такмичара који су се на такмичењу из предходне године пласирали у првих 
десет и броју који су прошли квалификације.  

У случају да је број кандидата за Државно (изборно) такмичење мањи од 36 клуб нема 
ограничења у броју такмичара. 

Појединци сами извлаче стартне бројеве у секторима. 
 

Члан 20. 
Код екипних такмичења, такмичарску екипу чине три такмичара.  Дозвољена је једна 

резерва- такмичар који мора да буде лиценциран.  
Почетни сектор за такмичара се извлачи жребом . 
  

Такмичари исте екипе морају бити у различитим секторима.  
 

Код жребања сектора извлачи се  стартни број за такмичаре екипе. 
  

Ради убрзања рада првог дана може се извршити жреб стартних места одмах и за наредни дан под 
условом ако се са овим предлогом, гласањем изјасни већина такмичара. 

 

Члан 21. 
Такмичар мора сам извући рибу мередовом. Нико му не сме помагати осим судије мерача 

који рибу ставља у корито за мерење искључиво на обали реке.  
Ако такмичару риба испадне из мередова приликом доласка на обалу та риба се не признаје као улов. 

 

Члан 22. 
 

За време такмичења такмичар сме ући у воду у оквиру свог стартног места, али не сме 
прелазити у туђе стартно место.  

 

Такмичар сме газити реку, ловити из ње и са обе обале реке.  
Уколико организатор сматра да нема потребе за гажењем у воду, то се мора нагласити.  
Могуће је у току једног кола уредити гажење воде у неком од сектора, док у другом организатор 

може да сматра да гажење није потребно.  
Такву одлуку организатор доноси са делегатом такмичења. 

 

Између стартних места поставља се заштитна – неутрална зона.  
 

Члан 23. 
 

Уколико уловљена риба +  отплива у зону заштите – неутралну зону, такмичар сме привлачити 
рибу само из своје стартне позиције и сме је извадити унутар исте.  

 

Уколико уловљена риба +  отплива у суседно стартно место и уколико такмичар из 
суседне позиције нема примедби, такмичар има право привући рибу +  из своје позиције и 
извадити је само унутар своје позиције.  

 

Уколико такмичар из суседног стартног места има примедбу, такмичар има највише пет минута да 
извуче рибу +  из суседног стартног места у зону заштите или своје стартно место.  

 
ТАКМИЧЕЊА НА ЈЕЗЕРИМА  

 

Члан 25. 
Такмичење на језеру почиње на знак сирене којом главни судија означава почетак такмичења 

у сектору, а такмичење се завршава сигналом сирене главног судије који означава крај такмичења. 
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На језеру је дозвољено ловити са две мушице  и то нимфе, суве, стримери, мокре мушице  – 
све комбинације су дозвољене. 

        

Дозвољена је употреба интермедијалних тонућих , пливајућих и комбинованих канапа, где је 4 до 
7 метара тонући, а остатак пливајући, 

 

Члан 26. 
Такмичење на језеру обавља се из чамца .  
Број сектора на језеру је исти као и број сектора на рекама.  
У сваком чамцу може бити само 2 такмичара и 1 судија, осим у случају када се такмичи 

непаран број такмичара и у неком чамцу недостаје такмичар или ако неко ко је жребан није 
дошао на такмичење, што се обавезно евидентира на стартној листи. 

 

VУ току једног дана такмичења на језеру могуће је одржати само једно коло у трајању од 3 сата. 
  

У зависности од броја сектора, време трајања такмичења у сектору се креће од 60 минута за 
три сектора, 90 минута у случају два сектора.  

 

Члан 27. 
За лов на језеру морају постојати чамци који су лиценцирани од стране Форума ССРС и  исти 

морају бити исте класе, а по могућности и истог произвођача и опремљени истом опремом 
(електромоторима, веслима,итд.). 

 

Члан 28. 
V За време такмичења у чамцу се налазе два такмичара и возач чамца – судија у средини.   
 

Судија вози чамац на одређену позицију на језеру унутар сектора, коју одреди капетан чамца 
којег такмичари бирају између себе на тај начин што бацају новчић или договором између себе.  

Један такмичар је капетан 90  минута, а други такмичар преосталих 90 минута, о чему бригу 
води судија у чамцу и о томе благовремено обавештава такмичаре.  

 Капетан чамца судији-возачу чамца има право да нареди где да се вози чамац, где да се 
заустави (укотви) помоћу зауставног сидра. 

Само судија има право управљања чамцем.                                                                                                                                                   
Такмичар нема право да вози чамац, нити му то судија - возач чамца у било ком случају сме дозволити 

 

За погон чамца користе се весла или еколошки мотор на струју.  
 Забрањена је употреба мотора на гориво. 

 

Члан 29. 
V Такмичари лове тако да оба такмичара имају окренут штап у истом правцу и један забацује лево а други 

десно од судије.  
 

Из чамца се лови из седећег положаја, а приликом замахивања нема устајања. 
За време трајања такмичења, такмичари морају седети на фиксним седиштима, али могу ради 

удобности, под себе (на клупу чамца) ставити јастук дебљине највише до 10 цм. 
Такмичар има право да стоји само приликом хватања рибе +  у мередов, али уколико је 

изричито замолио судију да то уради, мора остати у својој столици, 
Члан 30. 

Хватање уловљене рибе мередовом мора учинити такмичар или судија, уколико такмичар  
захтева. 

Када се риба +  налази у мередову судије, она је у његовој надлежности.  
 

VАко судија својом кривицом испусти рибу +дужан је уписати рибу +  такмичару који је уловио, без 
сагласности другог такмичара, а уписује се просечна дужина свих уловљених риба у том сектору, 

 

Уловљена риба +  од стране такмичара се ставља у мередов, судија исту мери, контролише 
контра куку и евидентира улов. 

Величине и врсте риба могу се бодовати, само ако су о њима подаци дати у обавештењу 
Форума ССРС који је званично објављен пре такмичења. 
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Члан 31. 
Судије морају пазити да се чамци у сектору не приближавају мање од 50 метара један другом, 

осим из сигурносних или нужних разлога. 
Чамци се извозе најмање 10 минута пре почетка такмичења, како би такмичари имали 

довољно времена да на време стигну на позицију са које се започиње такмичење. 
 
Ако чамац има падобран – кочницу за заустављање чамца он га испушта у воду када му за то 

да знак капетан чамца. Овај падобран служи када дува јак ветар да се чамац креће спорије и за 
друге намене не сме се користити. 
       Судија код себе има стартну листу у коју уписује број уловљених  риба и дужину, а на крају 
такмичења кад такмичар напушта чамац , мора потписати стартну листу, а исту мора потписати и 
други такмичар у чамцу који овим потврђује да се слаже са регистрованим уловима другог 
такмичара.  
 

Члан 32. 
Код лова из чамца лови се само са једне стране чамца, никако иза леђа. 
Такмичар нема право својим канапом да прелази замишљених 180 степени и забацује у 

сектор свог такмаца из чамца, исто тако за нестручно забацивање и понашање у чамцу може 
добити опомену или искључење, о чему одлуку на предлог судије из чамца доноси секторски 
судија или главни судија такмичења. 

 

 V Такмичар на обали или у чамцу сме имати резервни штап и чекрк. Један штап може бити комплетиран. 
 

32.1. 
Сви такмичарски чамци морају бити истих димензија, дизајна, структуре и снаге мотора, 

         Број особа у чамцу не сме прелазити прописани капацитет чамца, 
 Чамци морају бити опремљени прслуцима за спашавање за сваку особу у чамцу, као и 

сигналним уређајима за привлачење пажње у хитним случајевима, 
   32.2. 

 Главни или секторски судија могу користити посебан чамац за контролу такмичења, али ни у 
ком случају не смеју својим кретањем унутар сектора ометати такмичаре и друге чамце, 

       

Члан 33. 
Домаћин такмичења обавезан је организовати тренинг за сваку врсту лова ( реке и језера ) у 

наведеном такмичењу, на сличним водама за сваког такмичара. Тренинг се утврђује сатницом 
такмичења. 

6 Забрањено је тренирати на делу где се одржава званично такмичење. Домаћин 
такмичења у лиги или КУП такмичењу мора дозволити тренинг на такмичарској стази, али ван 
званичног сектора и то дане назначене у сатници такмичења, која се објављује 10 – 15 дана пре 
такмичења. 

 

Члан 34. 
        Код екипног такмичења екипа има право за увођење резервног лиценцираног такмичара. 
Писменим путем делегату, подноси се захтев за увођење резерве. Капитен тима треба написмено 
поднети захтев најкасније 30 минута пре почетка такмичења у сектору.  

 

 
34.1. 

Вођа екипе може и у току самог такмичења заментити било ког такмичара али уз претходну 
сагласност главног судије и пријаве замене код секретара такмичења.  

Резерва наступа у сектору где се требао такмичити такмичар из његове екипе кога он мења.  
 

34.2. 
Замењени такмичар у једном сектору, има право наступа у следећем сектору што се поново 

најављује писмено секретару такмичења. (Ово важи само за екипна такмичења). 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРИБОР И ОПРЕМА 
 

Члан 35. 
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ТАКМИЧАРСКИ ШТАП 
 

35.1 
- Може се користити само 1 штап у једном тренутку. Штап не сме бити дужи од 12 фита/366 цм;  
- Такмичар сме да има резервне штапове (на обали или код себе) склопљене али само један 

на који лови са предвезом у води. 
- Приликом риболова из чамца резервни штапови не смеју бити склопљени нити чекрк 

монтиран. 
- Чекрк по слободном избору. 
- Такмичари су одговорни за заштиту своје опреме приликом такмичења.  
 

ТАКМИЧАРСКИ КАНАП 
 

35.2. 
         VМогуће је користити све врсте фабрички произведених мушичарских канапа – пливајуће, тонуће или 
са тонућим предњим делом,   осим „lead core“ канапа. 

 

Такмичарски канап мора бити најмање дебљине 0,55мм (0.22“).  
Такмичарски канап за мушичарење мора бити најмање 22 (двадесет два) метра дужине.  
 

VКанапима за мушичарење није дозвољено додавати додатке за тоњење или плутање.  
- „Shooting head“ нису дозвољени.  
 

- Дозвољена је фабричка петља (loop) на крају канапа.  
Ако се користи конектор са петљом (монофилни или уплетени - “braided“) за спајање канапа са 

предвезом  максимална дужина петље може бити 10 цм. 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРЕДВЕЗ 
 

35.3. 
Дозвољен је само један предвез („leader“) (укључујући и подвез - “tippet“ ) направљен од 

монофила или „polyleader“.  
 

Максимална дужина предвеза са подвезом може бити две дужине штапа који се користи. 
  

Предвези могу бити са или без чворова, конусни или једнаке дебљине.  
 

Једна једина петља („loop“) максималне дужине 10цм се може користити за повезивање 
предвеза за мушичарски канап.  

 

Ако предвез има више чворова минимални размак између два чвора може бити 30цм.  
 

Предвези могу бити вишебојни. 
  
Вишак материјала (монофила или „polyleader“) код чворова ручно рађених предвеза мора бити 

уклоњен и не сме бити дужи од 5мм, остављени брк сматраће се индикатором трзаја; 
 

Недозвољени типови предвеза који служе као индикатори трзаја: 
 

„French“ индикатор Спирални индикатор 

 

Предвез не сме да садржи нити једну врсту индикатора трзаја, као ни било коју врсту додатног отежања. 
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Могу се користити највише 3 микро прстена („micro rings“, „leader rings“) максималног пречника 3мм за 
спајање делова предвеза.  

На сваком микро прстену дозвољена су максимално 3 чвора (и они се рачунају као 1 чвор). 
 
Бочни подвез („dropper“) се може користити само за везивање додатне мушице када је то 

дозвољено (лов на језеру, тада је дозвољен трећи чвор на микро прстену).  
 

ТАКМИЧАРСКЕ МУШИЦЕ 
 

Члан 35.4. 
Такмичари могу користити суве и мокре мушице, нимфе и стримере.  
 

Све мушице морају бити везане директно на предвез/подвез/бочни подвез (dropper, само код лова на 
језеру) 

 

Отежане мушице су дозвољене под условом да је отежање сакривено унутар материјала за 
израду мушице и не прелази дужину лука удице.  

Максимална дужина додатог отежања (w) је растојање од ока 
удице до најдаље тачке лука удице. Дозвољена је једна видљива 
отежавајућа куглица не већа од 4 мм. Сама фарба не сматра се 
украсним материјалом. 

 
 

На такмичењима са само једном мушицом  о облику и дужини мушице одлучује сам такмичар. 
 

Ако се користи више од једне мушице  све отежане мушице морају задовољавати услове објашњене на 
ниже приказаној скици, где је дат  изглед алата којим се проверава дужина мушице и  величина отежање.  

                                                                                           Алат мора да има сваки судија који меру улов 
рибе и контролише мушице. 

Ако је дужина удице мања од 20мм тада 
максимална дебљина тела мора бити мања од 
5мм 

Округла рупа од 4мм служи за проверу  
максималног пречника дозвољеног отежања. 

Ако је дужина удице већа од 20мм тада 
дебљина тела мора бити мања од 3мм. 

Максимална дужина удице не може бити већа 
од 40мм. 

Слот од 0,53мм служи за проверање дебљине 
мушичарског канапа. Такмичарски канап не сме да 
уђе у слот. 

 

Члан 36. 
      Такмичење се обавља са максимално две мушице на систему, по слободном избору 
такмичара, где минимално растојање између две мушице које слободно висе, мора бити најмање 
50цм (педесет центиметара) једна од друге, мерећи од  ока до ока. 
 

За свако такмичење Форум ће у позиву и написати са колико мушица се лови   (једна или две).  
 

        V  Мушице морају бити завезане за предвез, тако да се не померају нити да клизају. 
        

 Такмичар у току такмичења може вршити измену мушица по свом избору , али увек мора при 
забачају на предвезу имати везану једну мушицу на реци или две мушице на језеру.  

Врсту мушице такмичар одређује по слободном избору. 
 

Удица на којој је направљена мушица  м о р а  б и т и  ф а б р и ч к а  б е з  к о н т р а  к у к е  ( b a r b l e s s ) .  
 

Судија мерач обавезно након сваке уловљене рибе мора проверити куку провлачењем исте 
кроз за то припремљен сунђер.  
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У случају да је удица са контра куком, такмичар се дисквалификује.. 
 

Мушице са 2 удице (тандем) нису дозвољене. 
Коришћење хемијских производа (атрактора) на мушицама је забрањено. Коришћење материјала 

који могу да упијају и затим емитују светлост је забрањено на мушицама. 
Коришћење додатака који су у супротности са оригиналним концептом вештачке мушице као што 

су тела направљена од  ливене/обликоване  гуме/силикона/пластике је забрањено (ливене - обликоване 
глисте, црви, јаја, рибице, твистери, инсекти, жабе, ракови...).  

Коришћење екструдираних силоконских материјала (модификованих или префабрикованих) НИЈЕ 
дозвољено. 

 

Уколико опрема и удице такмичара у више узастопних случајева врше тешко повређивање 
рибе судија мерач у сарадњи са секторским и главним судијом може забранити употребу тих 
удица и такве опреме.  

Члан 37. 
Мрежица мередова мора бити од гуме - силикона (препоручено) или друге врсте меканог 

неабразивног материјала (синтетика, памук,...), по могућности без чворова.  
Потпуно расклопљен мередов не сме бити дужи од 48 " (четрдесет осам инча) односно 122 цм 

(сто двадесет два центиметра ).  
Члан 38. 

       Судија мерач је дужан да провери исправност мушица и прибора опште. Такмичар не може 
почети такмичење нити ући у у стaртно место док се не изврши провера прибора.  
 

У случају да не дозвољава проверу прибора, такмичар ће бити дисквалификован. 
 

Члан 39. 
Уласком у стартно место такмичар прекида комуникацију са било киме. Не сме користити 

мобилни телефон ни токи-воки уређаје. Не сме примати никакав прибор од било кога. Стартне 
судије морају о овоме посветити посебну пажњу. 

 

Члан 40. 
За коришћење недозвољеног прибора (посебно отежања оловом или тунгстеном или коришћење 
индикатора улова причвршћених на канап или предвез) главни судија на предлог секторског судије мора 
обавезно изрећи дисквалификацију односно доделити -  Ц Р В Е Н И  К А Р Т О Н   такмичару. 

 

ПРОЦЕС ОДВИЈАЊА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 41 . 
Домаћин такмичења упућује позив за такмичење након што је извршио одређене припреме, 

добио одлуку Форума, да је он одређен за домаћина, обезбедио потребан кадар за вођење 
такмичења, потребан број судија мерача и све сагласности потребне за организацију такмичења. 

 

Члан 42. 
Такмичари су дужни да пошаљу своје пријаве ССРС у складу са терминима које утврди Форум 

ССРС, а присуство на стази је обавезно најмање један сат пре почетка такмичења, ради прегледа 
пријава, утврђивања регистрација, уписа података у дневник такмичења, припрему за свечано 
отварање такмичења и жребање. 

Члан 43. 
Обавезно је дефинисати сва стартна места пре додељивања стартних позиција такмичарима и 

иста не смеју бити мењана у току такмичења. 
Стартна позиција сваког такмичара мора бити извучена жребом. Жреб треба осигурати тако да 

такмичари из истог тима не буду у истом сектору . 
Ако код појединачног такмичења има више такмичара од 13, исти се деле на секторе. 
Идеално, жреб за стартне позиције и чамце, треба урадити према урађеном компјутерском 

програму. 
Уколико се на једној реци такмичи два или чак три кола са још и предвиђеном ротацијом, а стаза је 

потпуно иста – препорука је да се уради комбинација за сва та кола како такмичари не би поновили 
стартна места. 
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43.1. 
Чамац за сваког такмичара одређује се извлачењем, које умањује и ако је могуће потпуно 

елиминише могућност да такмичари из исте екипе лове заједно у истом чамцу.  
Одређивање веслача потребно је учинити или компјутерским извлачењем, које мора 

умањити и ако је могуће потпуно елиминисати да веслач весла за члана своје екипе током 
првенства, или путем јавног жреба непосредно пре почетка такмичења. 

 

43.2. 
Такмичар који није физички присутан код жребања не може се жребати, осим у 

непредвиђеним сиутуацијама, с тим да обавести организатора о томе. 
 

Сви такмичари морају добити од домаћина такмичења тачну сатницу и морају се придржавати, а 
евентуалне измене у сатници објављује само главни судија уз одобрење делегата такмичења. 

 

43.3. 
Свако такмичење мора имати и свечано отварање, за које је задужен домаћин такмичења. 

 

Члан 44. 
Најстрожије је забрањено постављање стартних места на удаљености мањој од 25 метара од 

електричних постројења и инсталација (високонапонских водова, трансформатора, стубова јавне 
расвете, итд.) 

Члан 45. 
Након прикупљених пријава и доласка на такмичарску стазу извлачи се редослед жребања а 

затим жреб стартних места.  
Након жреба стартног места, такмичар има право обиласка стартног места али не сме улазити 

у исто до ПРВОГ СИГНАЛА.  
ПРВИ СИГНАЛ главног судије означава – дозвољава излазак такмичара на стазу према 

утврђеној сатници.  
ДРУГИ СИГНАЛ главног судије или секторских судија означава почетак такмичења.  
Ако се унутар сектора врши померање такмичара током такмичења секторски судија то 

означава звучним сигналом, а то прате судије мерачи. Такмичар са свог стартног места прелази на 
друго стартно место низводно гледајући и на другом стартном месту проводи ново време 
предвиђено да се проведе у том сектору, подељено са бројем такмичара у том сектору. 

Сваки такмичар мора проћи свако стартно место у сектору ако је тако одређено на почетку 
такмичења, а ако није такмичар читаво време такмичења у том сектору проводи у оквиру свог 
стартног места. 

Члан 46. 
         Свака уловљена риба +  евидентира се у стартну листу, а судија мерач на стартном месту 
гласно објављује врсту улова, стартни број такмичара и дужину улова да би суседни такмичари то 
чули.  
         Ако суседни такмичар жели проверу улова свог конкурента може то урадити, тако да затражи 
од свог судије, а овај од суседног.  
         Свака уловљена риба +  која је евидентирана мора бити оверена потписом такмичара на 
стартној листи и уписано време улова у Евиденциони лист улова. 
 

„ FISH AUT “ 
 

Члан 24. 
Због непрописног начина лова, прихватања и враћања уловљене рибе + , неће се признати улов: 
- ако +  риба није извучена из воде и мерење се врши у води,  
- ако је риба +  прихваћена у води руком и носи се на мерење руком, 
- ако је риба +  закачена ван предела уста – за тело, 
- ако риба +    није прихваћена мередовом, 
- ако је риба +  уловљена ван стартног места у туђем стартном месту или заштитној зони, 
- ако је риба +  при замарању изашла из стартног места и прешла у суседно место а суседни    
   такмичар то није изричито одобрио, 
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- ако је риба +  уловљена неадекватним прибором уз коришћење индикатора улова, 
- ако је риба +  уловљена непрописном мушицом са контра куком.  
 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ТЕЛА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 47. 
Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    

•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за дисциплину 
у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 
 

Службена лица на такмичењима су:     
ДЕЛЕГАТ ССРС  
ГЛАВНИ СУДИЈА  
СЕКТОРСКИ СУДИЈА  
СТАРТНИ СУДИЈА  
МЕРАЧ УЛОВА 

Члан 48. 
         ДЕЛЕГАТ ССРС на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза 
такмичења, све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму 
ССРС подноси извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за 
квалитет обављеног суђења. 
         На дужност делегата такмичења која организује Форум ССРС,  ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  
именује најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће 
проблеме у вези са Правилником такмичења и тако преузети одговорност његове регуларности.  
Делегат мора носити видно означену акредитацију. 

 

Члан 49. 
         ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 
успешно одвијање такмичења .  

На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 
такмичењу почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања , 
квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад секторских 
судија и судија мерача.   

Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној 
потреби, саветује секторске судије и стартне судије мераче у решавању евентуално насталих 
конфликата и обрачунава резултате пре званичног проглашења резултата.  

 

V Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, израђује 
стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају уз помоћ секторских судија 
обрачунава резултате и пласман учесника на такмичењу.  

 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН, а у поновљеном 
случају санкционише такмичара -  Ц Р В Е Н И М  К А Р Т О Н О М  , што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 
           
         По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај Форуму  
ССРС са приложеним дневником такмичења и оценама секторских судија, који прилажу оцене за 
стартне судије уколико су били именовани.  

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину коју издаје судијска организација ССРС чији је он члан. 

 

Члан 50. 
        СЕКТОРСКИ СУДИЈА је основни оперативни орган на такмичарској стази.  
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Његови задаци почињу од тренутка прегледа сектора за који су задужени па све до контроле 
уредности сваког такмичарског места до завршетка такмичења.  

Прати улазак на стартна места након првог сигнала, врши индентификовање, контроле, прати 
рад такмичара  и врши контролу прибора у сектору, прати кретања у оквиру сваког стартног места 
у свом сектору.  

Интервенише по потреби, ако има стартне судије организује њихов рад и праћење такмичара, 
забрањује неовлаштеним особама кретање по стартним местима, улазак у воду, не дозвољава 
било какву помоћ такмичарима и одржавање било какве радио везе.  

Означава звучним сигналима почетак такмичења у сектору, измене и померање такмичара 
низводно унутар сектора, ако је то договорено на састанку жирија.  

Прати понашање такмичара након завршетка такмичења. 
Потписује стартни лист у коме је евидентиран улов такмичара у његовом сектору и доставља 

га главном судији такмичења на обрачун.  
Евентуалне исправке на стратном листу оверава својим потписом. 

        На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје упозорења а у поновљеном 
случају упознаје главног судију, који ће буде ли сматрао за потребно интервенисати и 
санкционисати такмичара -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ  или  -  Ц Р В Е Н И М  К А Р Т О Н О М   .  
        За све време такмичења одговоран је за успешан рад судија мерача у свом сектору, којима на 
крају даје оцене што главни судија такмичења евидентира у извештају са такмичења.  
Секторски судија мора носити видно истакнуту акредитацију . 
        У случају да нема сектора ове послове ради ГЛАВНИ СУДИЈА. 

 

Члан 51. 
           СТАРТНИ СУДИЈА – МЕРАЧ УЛОВА  
Могу бити у рангу удружењског судије или кандидата за полагање практичног дела судијског 
испита.  

Задаци стартног судије мерача састоје се у праћењу исправности рада такмичара од уласка у 
такмичарско место, кретање такмичара унутар такмичарског места, мерење улова, дужине сваке 
рибе, евидентирање у стартни лист, овера улова од стране такмичара.   

Одмах по завршетку такмичења дужан је да преда стартни лист секторском судији. 
         Ако се унутар сектора врше измене такмичара , после знака за измену даје такмичару стартни 
лист који овај носи до следећег мерача где такмичар наставља лов.  

Да се не би вршило дописивање података сваку уловљену рибу код њега парафира својим 
потписом као и такмичар у рубрици за то предвиђеној . 
          На примећену неправилност упозорава такмичара и обавештава секторског судију, који ће 
буде ли сматрао за потребно предузимати одређене мере . Мора обавити раније договорене 
радње у вези расформирања такмичарске стазе . Мерач мора носити видно истакнуту 
акредитацију . 
         Стартни судија мора имати корито, прописно израђено од дрвета или пластике са означеном 
дужином унутар истог за мерење дужине улова рибе . 
         Помаже такмичару код мерења рибе и смиривања исте . 

КАПИТЕН ЕКИПЕ - ТРЕНЕР 
 

Члан 52. 
         КАПИТЕН ЕКИПЕ – ТРЕНЕР је особа која представља екипу , односно пружа помоћ 
такмичарима у току припреме и одржавања такмичења. 
         Одговоран је за понашање чланова тима у току трајања такмичења. 
         У току такмичења капитен тима може се слободно кретати унутар стартних места чланова 
своје екипе, али нема право уласка у воду . 
         Може ући у простор стартне позиције друге екипе, само како би дошао до позиције члана 
своје екипе и то само под условом да његово присуство не омета воде или активности такмичара 
из друге екипе, уз његову сагласност. 
         Током такмичења из чамца нема приступ члановима екипе. 
  У току такмичења, нема право пружања материјалне помоћи било ком члану своје нити туђе екипе. 
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         Присуствује званичним састанцима учесника. Једна екипа може имати пријављене две особе 
у статусу капитена – тренера, с тим да у истом стартном месту једног такмичара може улазити 
само један од њих. 
        У сврху пружања помоћи – информација и савета капитен екипе има право и обавезу : 
        - Достављање пријаве за екипу, учешћа на званичном састанку учесника и службеног особља, 
жребања редоследа, сектора и стартних места такмичара, помоћи у доношењу опреме.  
Може користити средства везе  само ван стартног места такмичара, 
        - За радње које су овим првилима по било ком основу забрањене, капитен – тренер ће бити 
обавезно санкционисан  -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ , што у поновљеном случају следује и такмичара, 
        - Да би се избегле конфликтне ситуације на такмичењима, клубови ( риболовне организације) 
су дужна да при одређивању капитена – тренера именују особе које познају правила и која су у 
стању обављати овај веома битан задатак. Вођа екипе – капитен мора имати акредитацију 
постављену на видном месту. 
 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 53. 
       Жири такмичења чине :  
                                                 - Делегат такмичења 
                                                 - Главни судија 
                                                 - Секторски судија другог сектора 
                                                 - Такмичар на стартном месту 3 у А сектору 
                                                 - Последњи такмичар у Б сектору 

 

Члан 54. 
          Састанак  жирија сазива делегат такмичења који уједно председава радом жирија.  
Рад жирија није јаван и обавља се без присуства такмичара и капитена . Води се записник који се 
доставља Форуму ССРС у предвиђеном року са осталом документацијом . 
          Одлуке жирија на неком такмичењу су коначне , а на њих се може поднети жалба Форуму 
ССРС у случају повреде одредби овог Правилника . 
 

Члан 55. 
         Приговори на објављене резултате на такмичењу најављују се жирију 15 мин. након 
објављивања резултата, а писмена рекламација се доставља у наредних 20 мин. уз уплату од 25 
евра.  

Само у случају да је био приговор оправдан, новац ће бити враћен у свим другим случајевима, 
у противном новац се уплаћује у благајну ССРС . 

 

Члан 56. 
         Када истекне време предвиђено за приговоре, на званичном месту објављују се званични 
резултати  такмичења потписани од стране главног судије и  делегата ССРС. 

 

Члан 57. 
         Ако неки такмичар или екипа није задовољна обрачунатим резултатима, може у писменој 
форми, нajкaсниje дo 8 дaнa пo oдржaвaњу тaкмичeњa, упутити жалбу Форуму ССРС, који је дужан 
нajкaсниje дo 8 дана да размотри жалбу и о истој у писменој форми обавести подносиоца жалбе. 
        Ако се ради о повреди правила која утичу на даљи пласман екипе или такмичара за наредно 
коло Форум ССРС мора до наредног кола заузети свој коначни став по жалби. 
        Уколико подносиоц жалбе није задовољан одлуком Форума ССРС,  другостепени орган је 
Управни одбор ССРС. 
 

СУЂЕЊЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 58. 
       Суђење на такмичењу организује главни судија, тако да за сваки сектор осигурава   по  једног 
судију и за  сваког такмичара по једног стартног судију мерача. Уколико неме довољно судија 
мерача (за сваког такмичара по један) онда по једног судију мерача по сектору.  
         Мерење треба да осигура: 
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1. Употребу пластичних или дрвених корита у којима је постављен метар,  и једна страна 
обележена због једнобразног позиционирања рибе +  за мерење.   

2. Ухваћен у рибу +  за мерење припрема такмичар а судија мерач му придржава корито ако 
је потребно. Судија није одговоран ако риба +   такмичару падне у воду прликом доношења 
на мерење и у том случају не евидентира се улов.   
 
Мерење се обавезно врши на обали ван воде, тако што такмичар доноси једну по једну рибу 
из чуварке, полаже рибу +  у корито стомаком окренутим према обележеној страни. Судија 
мерач му помаже да рибу +  евентуално смири, врши мерење дужине уловљење рибе у 
милиметрима и слика улов заједно са ознаком такмичара за документацију.  
 

Ухваћену рибу +  такмичар не сме носити у руци, већ у прописаном мередову када је доноси на мерење  или 
кориту за мерење када је враћа у риболовну воду. 

По обављеном мерењу такмичар је у обавези да оживи рибу и да је врати у воду користећи 
поново мередов или корито за мерење, водећи рачуна о томе да се риба не оштети. 

3. Када такмичар улови рибу + , исту прихвата  мередовом у води без извлачења на обалу или 
сув терен, одстрањује удицу и исту одлаже у чуварку до мерења.  Уколико су испуњени 
услови да се без већих задржавања рибе +  у мередову мерење може одрадити одмах, 
такмичар из мередова може одмах ставити рибу +  у корито и дати је на мерење.   Ако 
риба+  такмичару испадне, такмичар је одговоран за то и уколико није вршено мерење и 
сликање, судија не сме у стартну листу уписивати такав улов. 

4. Такмичар не сме померати чуварку ако се у њој налази риба +  , то ће се сматрати 
намерним озлеђивањем рибе +   и иста риба се неће бодовати, а такмичар ће бити кажњен 
бројем бодова који одговара риби +    најмање прихватљиве дужине ( 20 х 20  + 100  = 500  
поена). Наведени инцидент  пријављује се судијском жирију, који ће исти узети у разматрање 
и донети одлуку о даљем поступку.  

5. Уколико такмичар одлучи да риба +  не испуњава услове или је недовољне величине,  није 
обавезан да је убаци у мередов али је мора ослободити без додиривања.  Уколико такмичар 
није у могићности да рибу ослободи без додиривања, обавезно је мора прихватити 
мередовом.  

6.  Уколико судија мерач, секторски судија или главни судија утврди да је такмичар поступио 
немарно и нарушио такмичарски кодекс, риби +  нанео повреду, иста риба +  се неће 
бодовати, а такмичар ће бити кажњен бројем бодова који одговара риби +   најмање 
прихватљиве дужине ( 20 х 20  + 100  = 500  поена). Наведени инцидент  пријављује се судијском 
жирију, који ће исти узети у разматрање и донети одлуку о даљем поступку.   

7. Ако суседни такмичар или неки од судија примети да такмичар из њему знаних разлога, 
враћа у воду и рибе које испуњавају услове бодовања, пријављује то секторском судији, који, 
када се увери у истинитост тврдњи, пријављује то делегату и главном судији, те у том случају 
такмичара може одмах дисквалификовати са тог кола лиге такмичења.  

8. Ако такмичар посумња у мерење неког од такмичара, по завршеном колу може тражити на 
увид слике улова такмичара за којег сумња да није имао правилно мерење, а о свему 
обавештава судијски жири, који ће исти узети у разматрање и донети одлуку о даљем 
поступку. 

9. Секторски судија надзире рад такмичара и судије мерача и при том може користити двоглед, 
рибарске чизме и прибор за сопствену заштиту;  

10. Судија не сме 6  другим лицима преносити на коју мушицу је остварен улов, посебно не 
такмичарима или капитенима противничких екипа;  

11. За извршено мерење морају бити сагласни такмичар и стартни судија – мерач. Свака дужина 
уписује се у мм (милиметрима), не заокружује се. Ако је риба превише живахна такмичару 
може помоћи при мерењу и стартни судија или суседни такмичар ако то жели; 

12.  Након извршеног мерења судија мерач пушта рибу +  назад у воду;  
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13. Стартни судија по извршеном мерењу уписује податке у стартни лист, а такмичар и судија 
мерач парафом потврђују уписани улов и време улова у стартну листу. На стартном листу 
нису дозвољене никакве исправке које не потврди секторски судија својим потписом;  

14. Уколико уловљена риба +  отплива у зону заштите, такмичар сме привлачити рибу само из 
стартне позиције и сме је извадити само унутар своје стартне позиције. Уколико уловљена 
риба +  отплива у суседно стартно место и уколико такмичар из суседне позиције нема 
примедби, такмичар има право привући рибу +  из своје позиције и извадити само унутар 
своје позиције.  
Уколико такмичар из суседног стартног места има примедбу, такмичар има највише пет 
минута да извуче рибу +  из суседног стартног места у зону заштите или своје стартно 
место; 

15. Такмичар или члан екипе 6 не сме користити сонаре за проналажење рибе +  и проверу 
дубине у току такмичења;  

16.  У случају да судија мерач изгуби рибу +  пре него што је измерио, такмичару ће бити 
додељен просек бодова свих уловљених већ измерених риба  +  у том сектору у току 
такмичења;  

17. За рибу +  која је изгубљена у током лова из чамца док судија на захтев такмичара 
мередовом вади рибу  +  неће бити додељени бодови такмичару.  

18. Уколио је дужина рибе +  испод дозвољене мере назначене у сатници пре такмичења, 
такмичару који је уловио такву рибу +  неће бити додељени и уписани бодови у стартну 
листу.  

19.   Ако такмичар намерно озледи рибу, биће кажњен и уписана му најмања дужина рибе која 
се бодује измерена у том сектору а инцидент судија мора пријавити жирију такмичења, ради 
разматрања и других санкција против такмичара. 

 

Члан 59. 
         Судије 6 не смеју предузимати било какве кораке који би проузроковали лажне или 
субјективне резултате.  

У случају да судије, суде необјективно за то ће бити санкционисани а резултати поништени. 
         Оцене се дају на основу Правилника Форума ССРС и уписују се у извештај који се доставља 
Форуму  ССРС.  
 

=ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ НEПOГOДA И НEРEГУЛAРНИХ УСЛOВA 
 

Члан 60. 
У случају временских непогода (олуја, град, изузетно јака киша, и сл.), жири ће прогласити 

важећим коло уколико је трајало најмање 1 сат.  
 

КАДА НЕВРЕМЕ ПОЧНЕ ПРЕ ИЛИ ЗА ВРЕМЕ ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 

60.1. 
Ниједан такмичар не сме заузети своје место и припремити своју опрему, сигналом ће се 

означити одлагање приступа на стартна места или прекид припрема. 
Ако то допусте временске прилике и ако се уклапа у сатницу, такмичење се може нормално 

одвијати или се може скратити (у сваком случају, мора трајати најмање 1 сат).  
Ако се временски услови не побољшају или се то више не уклапа у сатницу, цело коло 

такмичења се мора поништити. 
 

КАДА НЕВРЕМЕ ПОЧНЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА 
       60.2. 

 Посебним сигналом, организатор такмичења ће тренутно прекинути такмичење и сви такмичари 
морају потражити заклон и одложити штапове.  

 
Ако то допусте временске прилике, такмичење ће се наставити након сигнала којим је 

допуштен повратак такмичарима на њихова стартна места. 
Сигнал након тога, 5 минута касније, дозвољава такмичарима наставак лова рибе. 
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Трајање тог дана такмичења може се скратити, ако због сатнице такмичење не може трајати 
сва три сата, односно 90 минута  у сектору. 
 

БОДОВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 61. 
1. Само риба закачена за уста, ће се бодовати, а риба закачена за тело или реп се неће бодовати. 
2. Величине и врсте риба могу се бодовати само ако су о њима подаци дати у сатници или 

билтену Ф ССРС, а који је објављен пре такмичења. 
3. Стартни судија бодује у стартној листи такмичара тако што за сваку уловљену рибу уписује 

број и врсту рибе, време улова и дужину сваке рибе у милиметрима. Стартни судија не сме 
вршити никакав обрачун улова на стартној листи такмичара.  

4. Оверу листа на крају такмичења у сектору врши својим потписом секторски судија .            На 
крају такмичарског дана на свакој листи за тај дан морају бити потписи стартних и секторских 
судија и потпис такмичара . Ако нема било ког потписа главни судија ту листу не сме 
обрачунавати. 

5. По завршетку такмичења у једном сектору , секторски судија прикупља све стартне листе и 
доставља их секторском судији сектора у који одлазе такмичари. 

6. По завршетку такмичења за то коло секторске судије морају доставити стартне листе 
главномсудији такмичења на обраду у року од 15 - 20 минута. 

7. Обрада података врши се компјутерским или ручним путем . Ако се обрада података врши на 
компјутерски морају се за сваки сектор и коло посебно дати подаци и збирни подаци. 

Обрада се врши тако што се за сваку уловљену рибу уписује 100 бодова, а за сваки центиметар уловљене 
рибе додатних 20 бодова. Збир ових бодова даје укупан збир бодова такмичара у том сектору. 

Ако се обрада резултата врши на рачунару, главни судија такмичења са пристиглих листа, у 
рачунарски програм уписује за сваког такмичара посебно за сваку уловљену рибу њену 
дужину, а програм ће аутоматски обрачунати поједичне и секторске пласмане свих 
такмичараи сачинити извештај о секторском и укупном пласману такмичара и екипа.   

8. Стартни судија бодује у стартној листи такмичара тако што за сваку уловљену рибу.+  уписује 
100 поена а за сваки центиметар дужине уловљене рибе +  уписује додатних 20 поена.  

9. Риба +  уловљена за време трајања такмичарског времена може се бодовати само уколико 
је убачена у мередов најкасије десет минута након завршетка такмичења. 

ПОЈЕДИНАЧНО БОДОВАЊЕ 
 

Члан 62. 
         Бодовање се врши тако да за сваки центиметар уловљене рибе +  такмичар добија 20 поена 
а за сваки комад рибе – рибу +  100 поена.  
Збир ова два податка даје укупан број поена такмичара. 

Пример: Уловљене две рибе ( 25 и 28 цм ) = 25 х 20 + 28 х 20 + 100 + 100 = 500 + 560 + 200 = 1260 поена 
 

Члан 63 
       Ако два или више такмичара имају једнак збир поена, предност и бољи пласман има такмичар 
који је уловио већи број риба+ .   
       Ако је и тај податак једнак, онда предност има такмичар који је уловио већу рибу +  у 
центиметрима, а ако је и тај број исти такмичарима ће бити додељен исти пласман, а наредни 
пласман(и) биће празан(ни). 

Члан 64. 
        Бодовање се врши тако да се у једном колу сабирају секторски пласмани.  

Ротације у сектору се не бодују. 
Бодовање такмичара, где се такмичење обавља у више кола врши се на тај начин што се за 

сваког од њих обрачунава збир секторских пласмана из свих кола.   
Ако више такмичара на крају такмичења у лиги има једнак број поена, пласман се одређује 

како је дато у члану 63. овог Правилника. 
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Члан 65. 
        Сваком такмичару који не успе да улови ни једну важећу рибу, биће додељен пласман једнак 
броју такмичара у датом сектору за дато такмичење.  
         Исти пласман биће додељен такмичару који неоправдано пропусти такмичење, помножен 
са два. 

Члан 66. 
      Сваки такмичар који је приморан да из било ког разлога напусти такмичење које још траје, има 
право да се збир његовог улова до тренутка напуштања такмичења сабере у његов укупан 
резултат или резултат екипе ако наступа у екипној конкуренцији. 
      Резултати у неком сектору се могу признати као валидни ако је протекло 2/3 времена 
предвиђено за такмичење у том сектору, о чему одлуку доноси Жири. 
      Такмичар који оправдано изостане са једног кола такмичења, добија за то такмичење број 
бодова једнак укупном број такмичара у пуном сектору А увећан за +1 казнени бод. 
 

ЕКИПНО БОДОВАЊЕ 
 

Члан 67. 
       Код екипног такмичења, где се такмичар такмичи за своју екипу, такмичење се обавља у 3 или 
5 сектора. У принципу, на домаћим такмичењима екипа има 3 члана. Пласман екипа се одређује 
на основу збира секторских пласмана такмичара једне екипе за сва проведена кола екипног 
такмичења.  
       Ако једна или више екипа имају исти број секторских пласмана, први критеријум за 
одлучивање је навећи број додељених бодова, други критеријум је навећи број уловљених 
важећих риба+ , а најдужа риба +  је трећи критеријум. 
       Уколико је резултат и после ова три критеријума нерешен, тимовима и појединцима ће бити 
додељен исти пласман а наредни пласман ( и ) ће бити празан ( ни ).  
 

Члан 68. 
       Обрачун пласмана за једно коло врши се на основу збира секторских пласмана.  
       Збиром пласмана у свим колима добија се укупни пласман у циклусу такмичења. 
 

ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 
 

Члан 69. 
-  Ж УТИ  КАРТОН (опомена ) судија даје такмичару ако се не придржава општих правила 
такмичења: 
- Ако гази по води за време такмичења из чамца, 
- Ако својим понашањем омета лов других такмичара 
- Ако вербално вређа службена лица такмичења; 
- Ако користи неисправан прибор или прима помоћ у току такмичења; 

 

Члан 70. 
-  Ц Р В Е Н И  К А Р Т О Н   даје се такмичару за понављање било ког прекршаја из Правилника и за 
следеће: 
- Ако се лови риба неисправним мушицама  СА контра куком; 
- Ако рибу некоректно прихвата и испушта у воду – баца; 
- Ако улази у туђе стартно место и прелази на другу обалу реке; 
- Ако рибе које испуњавају услове бодовања, пушта назад у воду и не пријављује за бодовање; 
- Ако за време такмичења конзумира алкохол или нека опојна средства; 
- Ако вређа службене особе и представнике домаћина; 
- Ако не обавештава судију мерача куда ће се кретати и где тражи да се исти налази и на којој 

обали ће тражити мерење улова; 
- Ако користи индикаторе улова или додатна отежања предвеза; 
- Ако се у чамцу понаша некоректно,устаје или доводи у опасност судију и другог такмичара 
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- Ако не поступа по наредбама судије,које су изричите и везане за прекид такмичења, оверу 
стартних листова и преправљање и дописивање било каквих података на њих или брисање 
података; 

 

Члан 71. 
          Главни судија може изрећи опомену и дисквалификацију такмичару пре, за време трајања и после 
такмичења, за некоректно понашање и вређање такмичара и званичних лица ССРС. 
         Главни судија и делегат морају у свом извештају обавезно навести разлоге додељивања    -  Ж УТИХ  
КАРТОНА  и  -  Ц Р В Е Н И Х  К А Р Т О Н А   и узети изјаву такмичара ком су додељене казне. Ако такмичар не 
жели да да изјаву, то  се  константује у извештају. 

 

Члан 72. 
         За некоректно суђење: 

- допуштање такмичару да не поштује правила и Правилник ЗМК ССРС и остале 
Правилнике ССРС  

- некоректно кретање поред стазе и свађу са такмичарима;  
- улазак у воду за време такмичења и ометање такмичара; 
- лажирање података, уписом нетачних у стартни лист, кашњење у спровођењу сатнице и 

доласка на такмичење 
Стартном и секторском судији могу се изрећи опомене, искључење па и забрана суђења. 

 

Члан 73. 
         Опомене изриче секторски судија стартном, а главни секторском судији . 
         Искључење – замена судије на стази извршава главни судија.  
         Забране суђења за ове судије одређује дисциплинска комисија ССРС. 
         Кажњене судије имају право жалбе УО ССРС. 

 

Члан 74. 
         На изречене дисциплинске мере од стране дисциплинске комисије може се уложити жалба 
Управном одбору ССРС, који их решава у другостепеном поступку .  

Одлуке Управног одбора су коначне и на њих нема право жалбе. 
 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 

Члан 75. 
        Објава резултата секторских пласмана, укључујући појединачне и секторске пласмане мора 
бити објављена по могућности у паузама такмичења код промене сектора или најкасније по 
завршетку такмичења за тај дан у року два сата по завршетку такмичења. 
        Коначне резултате свих сектора на једном такмичењу који укључују појединачне и екипне 
пласмане обавезно је објавити у року од три сата од затварања задњег секторског такмичења. 
           

Члан 76. 
        Дневни резултати и резултати појединих кола сматрају се привременим један сат након 
официјелне објаве од стране главног судије. Време објаве резултата биће јасно наведено у табели 
са резултатима, како би се правовремено могле уложити жалбе жирију такмичења . 
        За проверу објављених резултата одговоран је капитен екипе код екипног такмичења, а код 
појединачног сам такмичар, његов тренер или капитен. 
 

Члан 77. 
        Уколико нема жалби, објављени резултати након истека привременог времена сматрају се 
коначним. Такмичарски жири у разматрање узима само жалбе које су пристигле у писменој 
форми у току утврђеног периода и за које је плаћена такса од 25 евра.  

 

Члан 78. 
        Из поштовања према домаћину и свим спонзорима сваког такмичења, обавезно је да сви 
регистровани учесници и тимови присуствују свим официјелним догађајима наведеним у сатници 
такмичења. 
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Члан 79. 
        По завршетку такмичења и израчунавања пласмана обавља се свечано проглашење 
резултата, а ако су одржана два кола на крају другог дана.  
        По завршетку циклуса такмичења додељују се награде. 
        Сви такмичари, судије и вође екипа су дужни да присуствују проглашењу победника. 
        У појединачној конкуренцији такмичари добијају награде по Правилнику Форума ССРС. 
        У екипној конкуренцији екипе добијају награде по Правилнику Форума ССРС. 

Екипа која не дође на церемонију проглашења победника сноси санкције по Дисциплинском 
Правилнику ССРС. 
        Појединац који не дође на церемонију победника сноси санкције по Дисциплинском 
Правилнику ССРС. 

 
Главни судија и делегат такмичења дужни су да у својим извештајима напишу ко од екипа или 

појединаца није присуствовао церемонијама, а евиденцију о томе водиће инструкторски тим. 
 

Члан 80. 
        Главни судија дневник такмичења и резултате, после одржаног такмичења мора у ССРС 
послати мејлом одмах или најкасније сутрадан. 
        Своје извештаје са одржаног такмичења делегат и главни судија дужни су да доставе у ССРС у 
року од  3 дана. Рок за достављање оригиналних дневника такмичења је 7 дана. 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 
 

Члан 81. 
Првих десет  такмичара по пласману на државном такмичењу  имају статус репрезентативца.  

ПРВИХ ПЕТ ТАКМИЧАРА СВОЈИМ ПЛАСМАНОМ СУ СЕ ИЗБОРИЛИ ЗА УЧЕШЋЕ НА СВЕТСКОМ 
ПРВЕНСТВУ.   

У случају да неко од прве петорице одустане селектор бира замену од осталих такмичара који 
су стекли статус репрезентативца.  

ПРВА  ТРИ ТАКМИЧАРА СВОЈИМ ПЛАСМАНОМ СУ СЕ ИЗБОРИЛИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕВРОПСКОМ 
ПРВЕНСТВУ.   

Осталу двојицу такмичара бира селектор од преосталих такмичара који су стекли статус 
репрезентативца, изузимајући двојицу најлошије пласираних такмичара са националног 
првенства који су били на светском првенству. 

Репрезентација се бира у текућем циклусу такмичења за наредну годину. 
 

Такмичари који су стекли статус репрезентативца у текућој за наредну години, уколико у наредној 
години нису у систему такмичења  губе статус  репрезентативца. 
       

        Репрезентација се формира, опрема, припрема и шаље на међународна такмичења сагласно 
Правилнику о репрезентацијама ССРС 
        Одлуку о одласку репрезентације на међународна такмичења  и начин финансирања доноси 
Управни одбор ССРС на предлог Форума и селектора репрезентације. 

 

Члан 82 
        Избор селектора је регулисан Правилником о репрезентацијама ССРС. 
        Селектор је за свој рад одговоран Управном одбору ССРС. 
        Селектор репрезентације преузима даљу бригу око припрема репрезентације у складу са 
програмом на који сагласност даје Управни одбор ССРС . 
 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 83. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора да 

се појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста. 
Уколико се такмичар не појави на антидопинг контроли -  биће дисквалификован. 

 

У појединачној категорији такмичар нема пласман. 
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У екипној категорији његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа 
и то за свако кола у спојеним колима.  

Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, док пролази анти допинг 

контролу. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 84. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашања, самовољу, 

насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа риболовне организације и риболовног 
спорта уопште, или било ког понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање дисциплинских мера и других  
санкција за прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција регулисане су ДИСЦИПЛИНСКИМ 
ПРАВИЛНИКОМ.. 

 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члан 85. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe и прaвилa  у нaшoj зeмљи кoja сe 

oднoсe  нa oву мaтeриjу. 
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС.  
Прaвилник ступa нa снaгу  03. 02. 2018. гoдинe. 

 

Члан 86. 
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 
 

       Председник 
       Савеза спортских риболоваца Србије 
 

--------------------------------------- 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наставку су примери стартних листа,  дневника. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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 Савез Спортских Риболоваца 
Србије 

СТАРТНА ЛИСТА, ПОЈЕДИНАЧНА  – МУШИЦА 

КОЛО:    1      2      3      4      5      6      7 
 тaкмичeњe:    кaтeгoриja:   

 Риболовна вода:   
Редослед 

извлачења: 
тренутни пласман 

 Датум - домаћин:       Број дозволе:  

  Клуб, место:    Број лиценце:  

 Име и презиме такмичара:                            Дисциплинска мера:  

ПРВИ КРУГ 
Стартни број: 1.  ротација : 2.  ротација: 

   

Риба 
број  

врста  
рибе 
П / Л 

Дужина   
Рибе  cm 

ПОЕНА 
20 по cm +  

+ 1 0 0  
Овера судије 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

ПРВИ КРУГ 
Најдужа 
риба цм:  Укупно 

поена:  Плас 
мана:  

 

ДРУГИ КРУГ 
Стартни број: 1.  ротација : 2.  ротација: 

   

Риба 
број  

врста  
рибе 
П / Л 

Дужина   
Рибе  cm 

ПОЕНА 
20 по cm +  

+ 1 0 0  
Овера судије 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

ДРУГИ КРУГ 
Најдужа 
риба цм:  Укупно 

поена:  Плас 
мана:  

 

   

ОВО КОЛО: 
  НАЈДУЖА  

РИБА цм 
БРОЈ 

РИБА                                                                 
   УКУПНО 

ПОЕНА                                                                 
ПЛАС 

МАНА  
 

 

Потпис: Напомена главног судије или делегата: 

такмичар 

Краус 

Глaвни судиj 

Дeлeгa 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
           ДНЕВНИК ДРЖАВНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 
                                                                          МУШИЦА,   КОЛО:  ___ 

Одржано:                          .године               На води :  

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ оср – клуб 
из места 

ПРЕТХОДНА КОЛА ОВО _____ КОЛО Збир 
Поена 

Збир 
Плас 
мана 

Укупни 
Плас 
ман 

Број 
+  

најдужа
+  цм ПОЕНА Плас 

мана 
Број 
+  

најдужа
+  цм ПОЕНА Плас 

мана 

1              
2              

3              
4              
5              
6              
7              
8              

9              
10              
11              
12              
13              
14              

15              
16              
17              
18              
19              
20              

21              
22              
23              
24              
25              
26              

Главни судија: ___________________________                     
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ПРAВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА  И СУЂЕЊА У ДИСЦИПИНИ  
BLACK BASS (МICROPTERUS SALMOIDES) 

  
УВОД 

 
Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – риболов      

б.баса  у систему такмичења Савеза спортских риболоваца Србије (у даљем тексту ССРС). 
Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, по  Правилнику 

такмичења у такмичарској дисциплини - риболов б.баса се одржавају сва такмичења у нашој 
земљи. 
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6 ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 1. 
Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину а према резултатима 

појединаца у претходном периоду или нижем рангу такмичења. 
Календар такмичења у дисциплини риболов б.баса, КУП – у  Србије и наступе за сваку 

годину на међународним такмичењима , предлаже Форум ССРС   а то усваја Управни одбор 
ССРС. 

Члан 2. 
За учествовање у такмичењима у дисциплини риболов б.баса, такмичари се морају 

лиценцирати правовремено на основу  Правилника ССРС и Форума ССРС и пријавити се за 
такмичење за све нивое и за све врсте такмичења. 

Организације (клубови) чији се такмичар такмичи, морају да буду чланови ССРС и  да 
измире све обавезе према ССРС. 

 

VОбавезна је такмичарска легитимација, лиценца као и дозвола за спортски риболов. 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 
        Такмичења у дисциплини риболов б.баса могу се организовати на текућим и стајаћим водама.  
Форум ССРС одређује број кола и такмичарске воде за календарску годину (календар такмичења).  

У циклусу такмичења се бодују резултати свих одређених кола.  
 

Такмичење се организује као екипно (клупско). 
 

Такмичење у календарској години се може одржати само ако је пријављено најмање   8 екипа 
из различитих риболовних организација. 

 

Члан 4. 
+ Само улов Black Bassа (Micropterus salmoides,) ће се сматрати валидним. Број улова је 
ограничен на 5 риба.                                                                                                                                     
+ Екипе саме обезбеђују чамце и потребну опрему, укључујући и сидро.                                    
+ Минимална величина„Black Bassа“која се бодује је 25 цм.   Форум ССРС може да промени 
минималну величину рибе на предлог ЗБК (заједнице бас клубова).                                                      
+ Такмичење траје седам сати                                                                                                                                  
+ Сви такмичари морају да знају да пливају.                                                                                        
+ Стого је забрањено такмичити се на удаљености мањој од 25 метара од било које 
електричне инфраструктура (далековода, трансформатора итд) 
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ПРАВО НАСТУПА 
 

Члан 5. 
Права наступа на такмичењима у организацији ССРС могу остварити риболовне организације 

(клубови и секције клубова ), које су чланови ССРС. 
Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова риболовна организација 

измирила све обавезе чланарина, котизација и лиценци за претходну годину као и за текућу 
годину.                                                                                                                                                                                                                        
Висину чланарина, котизација и лиценци усваја Управни одбор ССРС на предлог Форума ССРС. 

 

*УПЛАТЕ НА СТАЗИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ ЛИЦЕНЦУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА*  
  *СВЕ УПЛАТЕ СЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРЕ ТАКМИЧЕЊА НА РАЧУН ССРС*   

  *УПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЦА СЕ НЕЋЕ РАЧУНАТИ, ПРИЗНАЈУ СЕ САМО УПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА РАЧУН ССРС* 
 
Такмичар може наступати на званичним такмичењима уколико је он правилно регистрован 

по Правилнику о регистрацији такмичара ССРС, а његова екипа пријављена за такмичење до рока 
који одреди Форум ССРС.  

Да би такмичар добио лиценцу он мора да има важећи Уговор са риболовном 
организацијом (клубом), лекарско уверење и осигурање. 

 

Члан 6. 
Такмичар може наступати на званичним такмичењима у организацији ССРС, само уколико 

има држављанство Србије.     
У саставу екипе дозвољено је присуство једног странца ( Регулисано Правилником Форума 

ССРС.).  
 

VТакмичар мора познавати правила такмичења, јер га непознавање правила не 
ослобађа одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања 
правила такмичења.  

 

Члан 7. 
Екипа(такмичари) је дужна да се пријави за такмичење и то писмено Форуму ССРС  у року 

од  112 сати пре почетка такмичења и после тога више нема одустајања.  
 

VУколико екипа(такмичари) одустане од циклуса такмичења до тог термина дужна је 
да писаним путем ( телеграм, факс, мејл) да то пријави ФОРУМ-у ССРС. Уколико то уради до 
тог термина такмичари неће бити кажњени.  
 

Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати 
пре почетка такмичења. 

 

VУколико се деси да после пријаве екипа одустане сматраће се да је НЕОПРАВДАНО 
поступила (Правилник ФОРУМ-а ССРС).                                                                         

 

Такмичари првих пет екипа  по пласману имају статус репрезентативца, од којих селектор 
бира репрезентацију. 

Члан 8. 
Из исте риболовне организације може да се пријави само једна екипа. 
 

Екипу чине два такмичара, од којих је један капитен екипе.   
Екипа може да има и резервног такмичара који такође мора да буде лиценциран и он може 

наступати у екипи уколико је један од чланова екипе спречен.  
 

Резервни такмичар имаће потенцијално право учешћа у репрезентацији само ако се 
такмичио више од 50% времена од свих 6 кола такмичења. Такмичар из екипе који се такмичио 
мање од 50% времена на свих 6 кола нема потенцијално право учешћа у репрезентацији и он 
аутоматски постаје резервни такмичар.“ 
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8.1. 
Такмичари могу наступати само за екипу за коју се на почетку циклуса такмичења пријаве и 

лиценцирају.  
У току календарског циклуса такмичења није дозвољено да такмичари прелазе из једне у 

другу екипу из исте риболовне организације, као ни у било коју другу екипу из друге риболовне 
организације. 

8.2. 
Такмичар на такмичењима мора имати код себе:                                                                                                         

- такмичарску легитимацију са важећом лиценцом ССРС за календарску такмичарску сезону;                                      
- риболовачку дозволу 

У случају било какве повреде током такмичења такмичар може бити замењен уредно 
пријављеном резервом уз одобрење главног судије. 

 
 

TAКМИЧAР JE ДУЖAНДA СE ПРE ТAКМИЧEЊA УПOЗНA СA ПРAВИЛИМA. 
 

Члан 9. 
Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну пoврeду Прaвилникa.  
Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртскии кoрeктнo прeмa свим учeсницимa тaкмичeњa и 

пoсмaтрaчимa, кao и дa пoштуje oдрeдбe oвoг и осталих Прaвилникa ССРС и дa свoj прибoр и другo 
пoдвргнe кoнтрoли зaхтевaнoj oд стрaнe судиje.  

Сви eвeнтуaлни пoступци и прeкршajи кojи oвим Прaвилникoм нису дeфинисaни, пoдлeжу 
Дисциплинском правилнику. 

 
 

ПРИЈАВА И ЖРЕБАЊЕ 
 

Члан 10. 
Пријава такмичарске екипе, се врши попуњавањем документа пријаве која се предаје 

Главном судији.  
 

Пријава доласка се врши на најмање 60 минута пре почетка такмичења. 
 
 

Након пријаве доласка на такмичење извлачи се жреб стартних бројева за чамце.                        
Жребање врши главни судија.                                                                                                                                                                                         
Сваки чамац мора имати и истакнути видљиви стартни број за цело време трајања такмичења.  

 

ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 11. 
Такмичење траје седам сати. 

 

Такмичење почиње са означеног места на води (стартне позиције) а око које се налази 
„зона ЗАБРАЊЕНОГ РИБОЛОВА“ ширине 50м (25м са леве и 25м са десне стране), означене са две 
бове или плутајуће ознаке, а која се протеже до супротне обале.  

Све екипе морају бити у чамцу 10 минута пре почетка такмичења, односно испловљавања. 
Након судијског знака екипе могу ловити на било ком делу воде осим у зони означеној 

бовама или плутајућим ознакама.  
 

СИГНАЛИ 
 

Члан 12. 
Сигнале даје главни судија.  
 

ПРВИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА   
ДРУГИ СИГНАЛ - 15 МИНУТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ТАКМИЧЕЊА   
ТРЕЋИ СИГНАЛ - КРАЈ ТАКМИЧЕЊА  

 

Члан 13. 
 

VНакон првог судијског сигнала (испловљавања),  Екипе су дужне у року од седам сати 
упловити у циљну позицију. 
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Свако закашњење ће се кажњавати одузимањем тежине улова тако да кашњење од 1 мин 
представља одузимање 500 гр. од укупне тежине екипе која је закаснила а улазак у други минут 
кашњења наредних 500 гр. итд.  
Ако екипа долази са закашњењем од  15 мин. или више биће рангирана на последњем месту тог 
кола.                                                                                                                                        

Уколико постоје безбедносни или други проблеми за испловљавање  свих екипа одједном, 
начин испловљавања ће одредити ДЕЛЕГАТ И ГЛАВНИ СУДИЈА  на лицу места, а у сарадњи са 
КАПИТЕНИМА екипа. 

 

Ако нека екипа не исплови у одређеном времену, испловљава последња, али јој се седам 
сати такмичења рачуна од времена када је требала да исплови. 

 
Члан 14. 

Такмичење се одвија искључиво из чамаца и за време трајања такмичења излажење на 
обалу је дозвољено само у случају преке потребе и уз присуство главног судије или помоћног 
судије или у присутности најближе такмичарске екипе, а чији ће чланови бити сведоци изласка 
тога такмичара на обалу и уједно сведоци да при повратку није са собом понео ништа у чамац.  

Такмичар који је изашао на обалу приликом повратка са собом не сме понети ништа. 
 

Током такмичења такмичари у екипи не смеју улазити у воду нити вршити риболов из воде.   
 

ЧАМАЦ 
 

Члан 15. 
Растојање између чамаца за време такмичења је 30 метара. 
Није дозвољено забацивати варалице ближе од 30 метара другој екипи, односно чамцу 
Чамац не сме за време такмичења пролазити између другог чамца и обале док други 

такмичар обавља риболов.  
Екипа је дужна пропустити пролаз другој екипи са стране чамца која је удаљенија од обале. 

У случају исте удаљености од обале,екипа мора дати пролаз другој екипи са једне стране чамца и 
то јасним и видљивим знаком да то друга екипа може недвосмислено знати.   

Чамац  мора бити опремљен одређеном сигурносном опремом: веслима, најмање три 
метра канапа, сидром и кутијом прве помоћи. 

Пожељно је да један од такмичара има положен испит за управљање чамцем, но то није 
услов за ово такмичење. 

 

Дужина чамца је минимално 2  метра до максимално 7 метара.                                               
На чамцу је дозвољено имати два електромотора, али само један може бити радни, тј. док је 
један од електромотора у погону други мора бити ван употребе (подигнут из воде). 
 

ПРИБОР 
 

Члан 16. 
Такмичење се врши прибором, којег чине:                                                                                                                       

1. штап по слободном избору, не дужи од 275 цм (9 стопа); Може се имати випе штапова али 
се такмичи само једним 

2. машиница по слободном избору (стационирана или мултипликатор);  
3. најлон или струна (упреденица) по слободном избору и промера по слободној процени 

такмичара. 
Дозвољено је користити ГПС, мобилни телефон, електромотор за чамац, сонар и сидро. 

 
 

Члан 17. 
На такмичењу су дозвољене уобичајене варалице за лов баса. 

            На варалицу је дозвољено додати порк траилер и третирати је површинским премазима и 
уљима. 
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6ЗАБРАНЕ 
 

Члан 18. 

Строго је забрањено 6лупање веслима по води и чамцу. За такав прекршај екипа добија 
жути картон, 

 

а у случају учесталог нарушавања такмичења на тај начин, екипа ће бити аутоматски 
дисквалификована. 

 

Члан 19. 
Уколико екипа прекине такмичење пре истека времена а због више силе или самовољно 

мора пријавити улов главном судији и тек након мерења и потписивања листе улова може 
напустити такмичење.  

Таква екипа може наставити такмичење само уколико је прекид наступио ради више силе тј. 
неисправног чамца (нпр. болест такмичара, квар електромотора, замена акумулатора и сл.). 

 

Члан 20. 
 

Забрањује се 6риболов те свака друга активност на води на којој се одржава 
такмичење свим екипама дан уочи одржавања такмичења.  

 

Уколико то екипа ( чланови екипе) ураде, за такав прекршај екипа добија  -ЦРВЕНИ КАРТОН. 
 

Све екипе могу припремити чамце и спустити их у воду на стартну позицију која се одређује 
од стране Главног судије са представником домаћина такмичења.  

 

Члан 21. 
Прихватање уловљене рибе дозвољено је само такмичарима из исте екипе а свака 

помоћ треће особе или друге екипе је забрањена и сматраће се дисквалификацијом. 
 

Такмичари екипе су дужни уловљену рибу прихватити мередовом или руком за доњу усну, 
те исту измерити и оставити у чуварки до коначног мерења на крају такмичења.  

На крају такмичења кола лиге бодује се највише 5 риба уловљених од стране екипе.    
 

Забрањене 6 су направе за прихватање рибе које повређују рибу (грип и сл.).                                                                              
 

Члан 22. 
На такмичењу је забрањен6 : риболов мушичарским прибором и сви типови прихране рибе.  
 

Забрањен6  је риболов повлачењем иза чамца (тролинг). 
 

Тролинг је повлачење варалице искључиво чамцем и мотором односно веслима. 
Тролингом се не сматра забацивање варалице и повлачење исте машиницом из чамца у 
покрету односно чамца који се зауставља ношен инерцијом. 

 
 

Непоштовање наведених одредби кажњаваће се опоменом или дисквалификацијом (у 
складу са тежином прекршаја) од судије који исту мора забележити у стартну листу. 
 

МЕРЕЊЕ 
 

Члан 23. 
Главни судија, помоћни судија и представник домаћина морају бити присутни на мерењу. 
 

На такмичењу се бодује само улов баса (Мицроптерус салмоидес).  
 

Хватање рибе је важеће чак и ако се случајно закачи ван уста.  
 

На мерење свака екипа може донети највише 5 риба.  
 

 



  

 
  

146 

Уколико је судија одредио мерење за време такмичења тада се већ мерена риба збраја у 
укупну количину донете рибе.  

Редослед мерења одређује стартни број на начин да се креће од најмањег. 
Такмичари сами носе рибу на мерење на позив судије и не смеју напуштати чамац пре 

мерења. 
Члан 24. 

На крају такмичења се сваки улов мери водећи при томе рачуна о минималној дозвољеној 
дужини рибе.  

 

Минимална мера за баса, износи 25цм, а мери се од врха главе до краја склопљеног репног 
пераја.  

 

Свака риба краћа од 25цм минималне мере неће се узети у обзир за мерење.  
Форум ССРС може да промени минималну меру рибе. 
 

За донету рибу краћу (мању) од минималне мере поступак је да се риба мери и да та 
измерена тежина се не уписује у укупан улов, већ  се одбија од валидно измерених риба.  

 

пример:   донета риба од 22 см тежине 200 грама а валидно измерене рибе (минимално 
25 цм) су 900 грама.  Екипи се пише 900 – 200 = 700 грама – поена. 

 

Све рибе које су јаче оштећене или које угину неће се бодовати.  
 

Риба која није жива неће се узети у обзир за мерење. 
 

За мртву рибу или рибу донету на мерењу у лошем стању (јако оштећена) казна је 
500грама - поена 

 
Члан 25. 

Сваки улов судија бележи у стартну листу  и  мора је потписати капитен екипе и главни 
судија. После потписивања екипа нема право жалбе на улов.                                                                                              

У листу се уписује број риба (до 5) и тежина свих риба заједно. 
У посуди за чување риба до мерења може бити максимално 5 риба, осим у случају кад је 

мерење већ извршено у току такмичења. Тада у посуди за мерење може бити разлика броја риба 
са стартне листе и броја рибе које су предвиђене за мерење (нпр. ако у стартној листи имате 
уписане 2 рибе, тада у посуди за чување риба до мерења можете имати максимално 3 рибе). 

 

VУколико главни судија процени да је због временских прилика (нпр.велика температура), 
опасно чувати рибу у посуди, он може дозволити мерење за време такмичења).                                                                         
 

Мерење ће се искључиво одвијати на циљној позицији уз присуствовање главног и  
помоћног судије те представника домаћина, а риба мерена и уписана на тај начин сматраће се 
коначним уловом те ће се додати осталом улову исте екипе.   

Судија, по завршетку мерења, даје капитену стартну листу на којој је уписана тежина улова 
коју мора потписати. 
 

VОбавено је потписивање резултата одс тарне такмичара и судија на сваком 
такмичењу, сваког дана за свако мерење. 
 

БОДОВАЊЕ 
 

Члан 26. 
Бодови се утврђују на основу тежине уловљене рибе екипе (до 5 риба, мерено у грамима) 

остварених у колу такмичења и то тако да је екипа са највећом тежином прва и остварује најмањи 
број пласманских бодова.                                                                                                                                                   

Екипе које су једнаке по броју бодова деле пласман који је једнак збиру њихових пласмана 
подељеном са бројем таквих екипа.  
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Пример:   екипе од 2. до 5. места збир пласмана 2+3+4+5=14, дели се са бројем екипа (4).                                    
Свака од екипа има по 3,5 пласманских бодова.  

 

Екипа која није присуствовала такмичењу добија н+1 пласманских бодова где н 
означава број пријављених екипа. 
 

VДва неоправдана изостанка онемогућава екипи и појединцу наступ у лигашким 
такмичењима до краја такмичарског циклуса. 
 

Екипни поредак по колу лиге:   
У случају једнаке тежине екипе ће бити класифициране према броју риба  
а ако су и даље једнаке онда према највећој уловљеној риби,  
а ако су и даље једнаке према мањем стартном броју чамца екипе. 
 

КОНАЧНИ ПЛАСМАН 
 

Члан 27. 
1. Утврђује се тако да екипа са укупним најмањим збиром пласманских бодова остварује 

најбољи резултат.   
2. У случају да екипе имају исти број пласманских бодова, боља је она екипа која има већу 

тежину уловљене рибе кроз сва кола лиге,  
3. ако су и даље поравнате, тада је боља екипа која има више уловљених риба кроз сва кола 

лиге, 
4. а ако су и даље једнаке, тада је боља она екипа која има највећу тежину у једном од 6. кола, 

(6 кола 6 ранга).                                                                                                         
5. У случају да су екипе и даље поравнате тада је боља екипа она која је извукла мањи стартни 

броју у првом колу лиге. 

ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 
 

Члан 28. 
У случају јаче грмљавине такмичари морају одложити штапове у чамац на начин да штапови 

не вире из чамца.    
Такмичење се прекида у случају више силе (веће невреме и сл.), а стоп сигнал даје главни 

судија преко комуникационих система (мобилни, сигнална ракета, труба и сл). 
Ако временски услови то дозволе, наставиће се такмичење  али само до предвиђене 

сатнице такмичења (7 сати после испловљавања).  
Уколико су временсли услови такви да се такмичење не може наставити, резултати ће се 

признати као коначни ако је такмичење трајало најмање половину предвиђеног времена (3,5 сати).  
Укилико временски услови не дозвољавају да се прописно изведе такмичење, жири може 

донети одлуку о отказивању ток кола. 
 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 29. 
Жири такмичења чини пет члана (два изабрана тренера пријављаних екипа, главни судија, 

представник домаћина и делегат такмичења. Делегат такмичења председава радом жирија.                                                                                                                                                                                                                   
Сви приговори, осим оних у вези рангирања, подносе се жирију пола сата након последњег 

мерења. Жалба се подноси усмено, али мора одмах бити потврђена и у писаној форми. 
Жалба у вези рангирања подноси се у року од 30 минута након што су објављени коначни 

резултати.    
 

 Уз сваки писани приговор упућен жирију мора се приложити кауција од 25 еура ( у 
динарској противредности). У случају да жири не уважи приговор кауција се прослеђује у 
благајну ССРС. 

 

Одлука жирија се доноси већином гласова. Код једнаког броја гласова. делегат на 
такмичењу (председвајући жирија)има одлучујући глас.Одлука жирија је коначна. 
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ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА – ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 
 

Члан 30. 
Пре почетка такмичења, обавља се церемоонија отварања и представљања учесника. 
На крају такмичења (после свих кола) одржава се церемонија проглашења резултата. 
На церемонији проглашења резултата обавезно је присуство свих учесника у такмичењу- 

такмичара, судија, домаћина. 
Екипа ( најмање два представника екипе, од којих један мора да буде такмичар) која не 

дође на церемонију проглашења победника, сноси санкције по Дисциплинском правилнику.  
 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Домаћин мора да обезбеди чамац за судије и жири такмичења 
Члан 31. 

Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    
•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за дисциплину 
у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 
Службена лица на такмичењима су:  ДЕЛЕГАТ ССРС,  ГЛАВНИ СУДИЈА, ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ 
 

ДЕЛЕГАТ 
31.1. 

ДЕЛЕГАТ је стручно лице које као представник ССРС, контролише да ли се испуњавају обавезе 
према Правилницима ССРС 

ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза такмичења, 
све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму ССРС подноси 
извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за квалитет 
обављеног суђења. 

На дужност делегата такмичења , ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује најискусније судије 
највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће проблеме у вези са Правилником 
такмичења и суђења и тако преузети одговорност његове регуларности.  

Делегат мора носити видно означену акредитацију. 
 

ГЛАВНИ СУДИЈА 
31.2. 

ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 
успешно одвијање такмичења .  

На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 
такмичењу, квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад 
помоћних судија. Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно 
указаној потреби, саветује судије у решавању евентуално насталих конфликата и обрачунава па 
поново проверава обрачунате резултате пре званичног проглашења резултата.  

Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање, израђује стартне листе, 
евидентира такмичење у дневник такмичења. 

По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај са 
приложеним дневником такмичења и оценама секторских судија.   

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину. 
ГЛАВНИ СУДИЈА додељује казнене картоне. 
 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје - -ЖУТИ  
КАРТОН, а у поновљеном случају санкционише такмичара - -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ , што 
истовремено значи ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 
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Главни судија има право пре, за време и после такмичења, да казни такмичара, 

капитене и резеерве ако нарушавају правила или се лоше понашају чак и ако те повреде нису 
предвиђене у званичним правилима 

 

ПОМОЋНЕ СУДИJЕ 
 

31.3. 
ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ обављају све послове неопходне за успешно такмичење, почев од 

обележавања, контроле уласка у чамце, контроле уласка на стартна места, прате рад такмичара и 
врше контролу прибора.  

Интервенишу по потреби, забрањују неовлаштеним особама кретање, улазак у воду, не 
дозвољавају било какву помоћ од стране других. Прате понашање такмичара на мерењу и након 
завршетка такмичења. Помоћне судије могу надзор и контролу вршити и са обале и на води 

 
         ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 

 

          Члан 32. 
Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног судије, делегата 

такмичења и у случају да је сам видео прекршај. 

32.1. 
-ЖУТИ КАРТОН, даје ГЛАВНИ СУДИЈА  за непоштовање следећих одредби овог Правилника:  

1.  Уколико се екипа не пријави за такмичење најкасније  60 мин. пре почетка такмичења;           
2.  Уколико екипа не буде у чамцу 10 минута пре почетка такмичења;  
3.  Уколико екипа уђе у  стартну позицију пре првог судијског сигнала; 
4.  Уколико екипа обавља риболов унутар стартне тј.циљне површине, као и унутар „ЗОНЕ 

ЗАБРАЊЕНОГ РИБОЛОВА“, означене бовама; 
5.  Уколико чамац екипе пролази за време такмичења између другог чамца и обале док 

друга екипа обавља риболов;  
6.  Уколико чамац није опремљен прописаном опремом; 
7.  Уколико дужина чамца није од 2 до 7 метара;  
8.  Уколико чамац има два електромотора и оба су у ,,погону”; 
9. Уколико такмичари екипе лупају веслима по води и чамцу; 
10. Уколико екипа прекине такмичење из било ког разлога пре истека времена а о томе не 

обавести судију; 
11. Уколико у посуди за чување риба има више од 5 риба; 
12. Уколико екипа донесе рибу на мерење пре него што екипу позове судија;  
13. Уколико екипа на мерење донесе намерно оштећену или ,,осакаћену рибу”  

Екипа која је добила -ЖУТИ КАРТОН казниће се по Дисциплинском правилнику ССРС  
 

32.2. 
-ЦРВЕНИ КАРТОН додељује главни судија:  

1. за поновљени прекршај за који је такмичар већ добио -ЖУТИ КАРТОН;  

2. директно, због непоштовања следећих одредби овог Правилника:   

a. У случају коришћења недозвољеног прибора, мамаца и прихране,  
b. учесталог, неконтролисаног нарушавања такмичења лупањем веслима по води и чамцу, 
c. уколико такмичари екипе улазе у воду,  
d. уколико се корсте направе која повређују рибу,  
e. уколико такмичар користи помоћ приликом извлачења рибе од стране другог 

такмичара или треће особе,  
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f. обављање риболова  такмичара те свака друга активност на води на којој се одржава 

такмичење  дан уочи одржавања кола лиге,  
g. уколико екипа у току такмичења ,,излази” без дозволе и присуства главног  или стартног  

судије,  или без присуства најближе екипе, у било ком случају или ако такмичар који 
изађе на обалу приликом повратка понесе било шта у чамац;  

 3. За два неоправдана долазака на такмичења. У том случају екипи и појединцу се забрањује 
наступ у такмичењима до краја текућег такмичарског циклуса 

Екипа која је кажњена са -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ биће дисквалификована са такмичења а 
код бодовања ће добити н+1, као да није наступила на том такмичењу и кажњава се према 
Дисциплинском правилнику. У случају да је екипи у такмичарској сезони два пута додељен-
ЦРВЕНИ КАРТОН, казниће се по дисциплинском правилнику. 

 

За свако друго неспортско понашање, понашање које је супротно одредбама овога 
Правилника, вређање, физички напад и друге грубе Повреде Правилника ССРС или угрожава 
несметано одвијање такмичења одлуком судија, такмичар(екипа) може се казнити -ЖУТИМ 
КАРТОНОМили -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ, зависно од тежине учињеног дела. 

Изречени казнени картони уписују се у записник такмичења. 

Додела казнених картона екипи уписује се у регистар казни који се води у ССРС. 
 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 33 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора 

да се појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста.  
Ако се не појави његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа и 

то за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца који се тестира, на анти допинг контроли. 
 
 

ФОРМИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 34. 
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативaца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира репрезентацију (три екипе плус резервна по потреби) које стичу 

право наступа у саставу репрезентације Србије на светском првенству у дисциплини лов баса,                    
с тим да предност учешћа имају друго и треће пласирана екипа. 

Такмичење се одржава по принципу "ова година за следећу" , односно пет првопласираних 
екипа на такмичењу имају статус репрезентативаца за следећу годину и могу да буду бирани у 
репрезентацију и иду на светско првенство следеће године.  

Услов је да буду у систему такмичења у години одласка на светском првенству. 
Финансирање репрезентације није обавезно од стране Савеза и зависи од усвојених 

критеријима за финансирање репрезентација ССРС и од расположивих финансијских средстава 
ССРС утврђеним финансијским планом ССРС за ту календарску годину. 

За избор и рад са репрезентацијом одговорност сносе селектор и тренер репрезентације, 
који су уједно и чланови експедиције која наступа на међународном такмичењу.( Ближе: 
Правилник о  репрезентацијама ССРС). 
 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
Овај Правилник објавиће се на званичној интернет страници ССРС. 
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Извршењем пријаве за такмичење уплатом котизације сматраће се да се дотичне екипе 
слажу са свим одређењима из овога Правилника и Одлуке о саставу такмичења ССРС за одређену 
календарску годину. 

Члан 36. 
Све што овим Правилником није регулисано а јесте правилницима ССРС и ФИПСед сматраће 

се делом овог Правилника. 
Измене и допуне овог Правилника врше се као и у поступку његовог доношења и то на 

састанцима Управног одбора ССРС. 
Тумачење одредби овог Правилника даје Форум ССРС. 
Правилник се усваја на седници Управног одбора ССРС. 
Прихватају се битне измене и допуне правила светских федерацијакада до истих дође на 

начин када Форум ССРС исте проучи и прилагоди за наша такмичења.. 
Правилник је донет усвајањем дана 03.02.2018. 

 
ПредседникСавеза спортских риболоваца Србије 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У наставку су примери стартних листова,  дневника. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ЕКИПНА ПРИЈАВА“BLACK BASS”Kraus 
 Савез Спортских 

Риболоваца Србије 
ДРЖАВНА ЛИГА 

 КОЛО:    1      2      3      4      5      6   
ЕКИПА: 
РБ Презиме и име такмичара ПОТПИС КАПИТЕНА Број риболовне 

дозволе Старт број 

1  
 

 

 2   
Резе 
рва    

 Тренер:  Вођа Екипе: 

Редослед извлачења:  Такмичење почело у:  Дужина штапа цм (маx 
270):  

Време ИСПЛОВЉАВАЊА:  Крај такмичења:  Дужина чамца 2 до 7 м:  

Време уласка у циљну позицију:    Број мотора:  

УЛОВ:  
1 .  
+ грама 

2 .  
+ грама 

3 .  
+ грама 

4 .  
+ грама 

5 .  
+ грама 

Мање 
грама: 

Укупно 
ГРАМА ПОЕНА Пласман 

         

Број + :  Најтежа + грама:    ОД:               ЕКИПАЈЕ ОСВОЈИЛА:  МЕСТО 
Р.вода - Домаћин: Дисциплинска мера: 

Главни судија: Делегат: Дана: 
 

 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
ДНЕВНИК ДРЖАВНОГ ЕКИПНОГТАКМИЧЕЊА 

                                           “BLACK BASS”, КОЛО:  ___ 
Одржано:.године     На води :  

БР КЛУБ - МЕСТО такмичари 
ПРЕТХОДНА КОЛА ОВО___. КОЛО Збир 

Поена 

Збир 
Плас 
мана 

Бр 
ој 
+  

Нај 
тежа
+  

грама 

Укупни 
Плас 
ман 

Број 
+  

најтежа
+  

грама 
ПОЕНА Плас 

мана 
Број 
+  

најтежа
+  

грама 
ПОЕНА Плас 

мана 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
    Главни судија: _________________________________   
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ПРAВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА  И СУЂЕЊА  
У ДИСЦИПЛИНИ РИБОЛОВ ПАСТРМКЕ  

СА ОБАЛЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА - СПИН 
УВОДНИ ДЕО 

 
Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – риболов са 

обале вештачким мамцима  у систему такмичења Савеза спортских риболоваца Србије  ( у даљем 
тексту САВЕЗА ) . 

Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, по  Правилнику 
такмичења у такмичарској дисциплини -  риболов са обале вештачким мамцима се одржавају сва 
такмичења у нашој земљи. 
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6 ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују: 
• Начин извођења такмичења у дисциплини риболов са обале вештачким мамцима;                                                                                                                                                       
• Обавезе организатора и домаћина;                                                                                                                                                                                                                         
• Календари такмичења;                                                                                                                                                                                                                                                         
• Спровођење такмичења;                                                                                                                                                                                                                                       
• Резултати и њихова верификација;                                                                                                                                                                                                                                                
• Рад судија;                                                                                                                                                                                                                                                                  
• Формирање и улога судијског жирија. 

Члан 2. 

Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину а према резултатима 
појединаца у претходном периоду или нижем рангу такмичења.  

Календар такмичења у дисциплини риболов са обале вештачким мамцима, КУП – у  Србије 
и наступе за сваку годину на међународним такмичењима , предлаже Форум ССРС  а то усваја 
Управни одбор ССРС. 

Члан 3. 
 

За учествовање у такмичењима у дисциплини риболов са обале вештачким мамцима, 
такмичари се морају лиценцирати правовремено на основу  Правилника ССРС и Форума ССРС и 
пријавити се за такмичење за све нивое и за све врсте такмичења. 

Организације (клубови) чији се такмичар такмичи, морају да буду чланови ССРС и  да 
измире све обавезе према ССРС. 

V   Обавезна је такмичарска легитимација, лиценца као и дозвола за спортски риболов. 
 

Члан 4. 
Такмичења у дисциплини риболов са обале вештачким мамцима могу се организовати на 

текућим и стајаћим водама.                                                                                                                                                                             
Форум ССРС одређује број кола и такмичарске воде за календарску годину (календар 

такмичења).                                                                                                                                                                                           
У циклусу такмичења се бодују резултати свих одређених кола.                                                                                                                                                                                      
Такмичење се организује као екипно (клупско) и(или) појединачно.                                                                                                                                             

Такмичење у календарској години се може одржати само ако је пријављено најмање 8 екипа из 
различитих риболовних организација. 
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ПРАВО НАСТУПА 
 

Члан 5. 
Права наступа на такмичењима у организацији ССРС могу остварити риболовне организације 

(клубови и секције клубова ), које су чланови ССРС. 
Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова риболовна организација 

измирила све обавезе чланарина, котизација и лиценци за претходну годину као и за текућу 
годину.                                                                                                                                                                                                                        
Висину чланарина, котизација и лиценци усваја Управни одбор ССРС на предлог Форума ССРС. 

 

*УПЛАТЕ НА СТАЗИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ ЛИЦЕНЦУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА* 
  *СВЕ УПЛАТЕ СЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРЕ ТАКМИЧЕЊА НА РАЧУН ССРС* 

 *УПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЦА СЕ НЕЋЕ РАЧУНАТИ, ПРИЗНАЈУ СЕ САМО УПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА РАЧУН ССРС* 
 

Такмичар може наступати на званичним такмичењима уколико је он правилно регистрован по 
Правилнику о регистрацији такмичара ССРС, а његова екипа пријављена за такмичење до рока 
који одреди Форум ССРС. Да би такмичар добио лиценцу он мора да има важећи Уговор са 
риболовном организацијом (клубом) и лекарско уверење. 

Члан 6. 
Такмичар може наступати на званичним такмичењима у организацији ССРС, само уколико има 

држављанство Србије.                                                                                                                                                                        
У саставу екипе дозвољено је присуство само једног странца ( Регулисано Правилником 

Форума.  
                                                                                                                                               

V   Такмичар мора познавати правила такмичења, јер га непознавање правила не 
ослобађа одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања 
правила такмичења.   

 

Члан 7. 
Такмичар је дужан да се пријави за такмичење и то писмено Форуму ССРС  у року од  112 

сати пре почетка такмичења и после тога више нема одустајања.   

V   Уколико такмичар одустане од циклуса такмичења до тог термина дужан је да 
писаним путем  (телеграм, факс, мејл) да то пријави ФОРУМ-у ССРС. Уколико то уради до тог 
термина такмичари неће бити кажњени.   

 

Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати пре 
почетка такмичења. 

 

V   Уколико се деси да после пријаве такмичар одустане сматраће се да је  
НЕОПРАВДАНО  поступио        (Правилник ФОРУМ-а ССРС).                                                                         

Првопласираних осам такмичара по пласману имају статус репрезентативца, од којих 
селектор бира репрезентацију. 

Члан 8. 
 

Такмичари могу наступати само за једну риболовну организацију (клуб) за коју се на почетку 
циклуса такмичења пријаве и лиценцирају. У току календарског циклуса такмичења није 
дозвољено да такмичари прелазе из једне у другу риболовну организацију (клуб). 

Такмичар на такмичењима мора имати код себе:                                                                                                                                                                                                                      
- такмичарску легитимацију са важећом лиценцом ССРС за календарску такмичарску сезону;                                                                                                                               
- риболовачкуу дозволу. 

СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 9. 
   Службена лица морају имати:                                                                                                                                                                                                                  

•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                                                                                                                                   
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•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за дисциплину 
у којој суди;        
•  Судијску лиценцу за текућу годину 
Службена лица на такмичењима су:                                                                                                                                                                                                                                                           

*  Делегат такмичења;                                                                                                                                                                                                                                       
*  Главни судија;                                                                                                                                                                                                                                    
*  Секторске судије;                                                                                                                                                                                                                                   
*  Стартне судије 

 

ДЕЛЕГАТ је стручно лице које као представник ССРС, контролише да ли се испуњавају обавезе 
према Правилницима ССРС ( Правилник судијске организације ССРС)                                                                                                                                                                                                                      
ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза такмичења, све до 
проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму и Управном одбору 
ССРС подноси извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за 
квалитет обављеног суђења. 

На дужност делегата такмичења која организује Форум ССРС, ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  
именује најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће 
проблеме у вези са Правилником такмичења и тако преузети одговорност његове регуларности. 
Делегат мора носити видно означену акредитацију. 

 

ГЛАВНИ СУДИЈА је стручно лице кога именује председник судијског тела.                                                                                                                                                     
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 
успешно одвијање такмичења . На ову дужност именују се искусне судије који су у стању 
успешно спровести правила на такмичењу, квалификованог представљања на састанку учесника 
такмичења, организовати рад секторских и стартних судија и обрачунати резултате пре 
званичног проглашења резултата.                                                                                                                                                                                                                                                                        
ГЛАВНИ СУДИЈА прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, 
израђује стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења.                                                                                                                                                                                                            
ГЛАВНИ СУДИЈА додељује казнене картоне. 

 

СЕКТОРСКИ СУДИЈА је стручно лице кокога именује председник судијског тела,  код екипних 
такмичења. Он има оперативно све обавезе које има и Главни судија и тесно сарађује са 
осталим секторским судијама .                                                                                                                                                                                       

 

ПОМОЋНЕ (СТАРТНЕ) СУДИЈЕ обављају све послове неопходне за успешно такмичење, 
почев од обележавања, упис рибе. Они одговарају за уписане рибе, контролишу мамце, прибор, 
интервенишу по потреби, забрањују неовлаштеним особама кретање, улазак у воду, не 
дозвољавају било какву помоћ од стране других, прате понашање такмичара на мерењу и након 
завршетка такмичења. Помоћне судије могу надзор и контролу вршити и са обале и на води. 

ОРГАНИЗАТОР И ДОМАЋИН НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 10. 
Организатор свих такмичења у међународној конкуренцији и домаћих у званичној 

конкуренцији у организацији ССРС а која се бодују за државна такмичења је Савез спортских 
риболоваца Србије. 

Организатор свих такмичења:                                                                                                                                                                                                                                         
• Обезбеђује пехаре, медаље;                                                                                                                                                                                                                            
• Одређује судије и делегате;                                                                                                                                                                                                                                      
• Обезбеђује домаћину финансијска средства за то такмичење према Правилницима ССРС;                                                                                                                                                                                                 
• Одобрава такмичарску стазу;                                                                                                                                                      
 

Домаћин такмичења:                                                                                                                                                                                                                                                
• Организација мора да буде члан ССРС;                                                                                                                                                                                                                         
• Организација мора да испуни све финансијске обавезе према ССРС у протеклој години и у   
   календарској години;                                                                                                                                                                                                     
Организатор или домаћин је дужан да пре такмичења пориби воду са 5 до 7 комада рибе по 

једном боксу. 
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ПРИЈАВА И ЖРЕБАЊЕ 
 

Члан 11. 
Пријава такмичарске екипе, се врши попуњавом документа пријаве која се предаје Главном 

судији. Пријава доласка се врши на најмање 90 минута пре почетка такмичења.                                                                                                                                                                                         
Такмичари по пријави извлаче редослед извлачења на такмичарску стазу.                                                                                                                           

Такмичари могу вршити обилазак целе такмичарске стазе у трајању од 30 минута и враћају се 
у БАЗУ такмичења. Након обиласка и прегледа стазе и стартних места, главни судија или секторски 
судија (ако има сектора) у БАЗИ такмичења прозива такмичаре по редоследу извалачења и они 
извлаче свој редослед излажења на такмичарску стазу.                                                                                                                      
Код екипног такмичења користи се  ГРИЛ - табела која је унапред направљена а где сваки 
такмичар треба да буде у сваком сектору по једном и где такмичари нису у бољим позицијама у 
односу на друге (чепови).  

Такмичар мора бити на средини свој стартног места (бокса), најмање 15 ( петнаест минута 
почетка такмичења. 

ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Члан 12. 
ТАКМИЧЕЊЕ се врши само са обале. 
Позиција 1 увек се налази на левој страни у односу на воду, а обележавање ће се вршити од 

лева према десно.                                                                                                                                                                                     
Такмичари ће носити видно обележене ознаке(маркере).                                                                                                                                                                     
Такмичење се може организовати као појединачно и екипно.                                                                                                                                                      
Такмичарска стаза је подељена на стартна места.  
Минимална дужина стартног места  (такмичарског бокса) износи 10 метара. Дубина 

такмичарског бокса према обали је слободне величине. Границу чине природне препреке, или 
канап  или ограда тј појас до ког се не смеју приближавати гледаоци, ПРЕС и  остали посетиоци. 

Број стартних места мора бити дупло већи од броја такмичара. Ако учествује 12 такмичара на 
такмичарској стази мора бити 24 стартних места. Стартна места се обележавају од броја 1 до 24. 
Код екипних такмичења сваки сектор мора имати дупло већи број стартних места од броја екипа 
(такмичара) у том сектору.              

Такмичење траје три сата. Подељено је у четири рунде по 45 минута са паузама од  минимум 
10 минута између рунди.                                                              

 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ 
Званично државно такмичење или државно изборно такмичење се организује као 

појединачно.                                                                                                                                                                                
Цела такмичарска стаза је један сектор, који се дели на стартна места. 

 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ 
Могуће је организовати екипно такмичење (куп и сл.) где екипу чине три такмичара.                                                                                                                             
Када се такмичење организује као екипно, такмичарска стаза  се дели на секторе који морају 

да буду по теренском изгледу исти. Број такмичара у екипи(3) одређује број сектора(3). Сваки 
сектор се дели на стартна места.  

 
 

СИГНАЛИ 
Члан 13. 

Сигнале даје ГЛАВНИ СУДИЈА.                                                                                                                                                                                                                      
Сигнали треба да буду кратки и почетак сигнала се рачуна.                                                                                                                                                            
ПРВИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК прегледа такмичарске стазе и стартних места, које обилазе такмичари и 
тенери (капитени) екипа.                                                                                                                                                    
ДРУГИ СИГНАЛ - КРАЈ прегледа стазе и стартних места . Такмичари су дужни да се врате у базу 
такмичарске стазе или базу такмичарског сектора у року од 10 минута                                                                                                                                                                                                                        
ТРЕЋИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА ( ПОЧЕТАК ПРВОГ КРУГА ТАКМИЧЕЊА 45 мин)                                                                                                                                  
ЧЕТВРТИ СИГНАЛ - крај ПРВОГ КРУГА , ПЕТИ СИГНАЛ  почетак ДРУГОГ КРУГА....итд  

... ДЕСЕТИ СИГНАЛ крај ЧЕТВРТОГ КРУГА и КРАЈ ТАКМИЧЕЊА. 
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Да би се улов сматрао важећим, потребно је мередов са уловом извадити из воде ( улов мора 
бити у мередову ван воде) пре сигнала за крај такмичења. 

 

13.1 
ПРИМЕР САТНИЦЕ ЗА 10 ТАКМИЧАРА 

Д0  307.30 . . . . . Пријава 

307.30 . . . . . Извлaчeњe редоследа извлачења и редослед излажења на стазу за сваки круг. 

309.00 . . . . . I сигнaл, - такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

309.25 . . . .. II сигнaл, - такмичари се прикупљају у базу а од3  09.30 креће први такмичар па у 
размаку од 30 секунди наредни итд 

309.35 . . . . . III сигнaл, -  почетак ПРВОГ круга у трајању од 45 минута 

310.20 . . .  IV сигнaл, - крај ПРВОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 
310.25 креће први такмичар па у размаку од 30 секунди наредни итд 

310.30 . . . . . V сигнaл, - почетак ДРУГОГ круга у трајању од 45 минута 

311.15 . . . . .VI сигнaл , - крај ДРУГОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 
311.20 креће први такмичар па у размаку од 30 секунди наредни итд 

311.25 . . . . . VII сигнaл  , - почетак ТРЕЋЕГ круга у трајању од 45 минута 

312.10 . . . .VIII сигнaл, крај ТРЕЋЕГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 
312.15 креће први такмичар па у размаку од 30 секунди наредни итд 

312.20 . . . . . IX сигнaл , - почетак ЧЕТВРТОГ круга у трајању од 45 минута 

313.05 . . . . .  X сигнaл , крaj ЧЕТВРТОГ круга И КРАЈ такмичења 

Пауза између кругова се у зависности од броја такмичара и времена потребног да 
такмичари стигну у базу – може продужити. Одлуку о томе доносе делегат и главни судија. 

 

Члан 14. 
ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

По извученом редоследу излажења, такмичари излазе на стазу и чекају почетак такмичења у 
свом одабраном стартном боксу. После сигнала за почетак такмичења слободно се могу кретати 
улазећи из бокса у бокс, при том што у једном боксу може бити само један такмичар.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Кад један од такмичара крене у избор бокса, следећи такмичар по редоследу креће 30 
секунди после њега. Ако два такмичара истовремено уђу у слободан бокс, предност уласка има 
такмичар који се креће из мањег стартног броја. 

Члан 15. 
Такмичар је дужан да рибу прихвати мередовом а затим да је покаже судији и тек по  

«признавању улова » од стране судије, рибу, пажљиво, у мередову  ослободи удице и помоћу  
мередова је врати у воду.  

У времену када се риба ослобађа удице, такмичар не сме спустити мередов на земљу.  
Риба се ослобађа удице рукама или одговарајућим клештима.  
Судија бележи сваки исправни улов и предаје такмичару БОН, као потврду улова.     
Број бонова код такмичара и број риба на стартној листи судије мора да се сложи.    
У случају неслагања, такмичару се признаје мањи број уписаних улова. 

 

Члан 16. 
Такмичар може да има свог тим менаџера(тренера или капитена) који има право уласка у 

бокс такмичара.Тим менаџер носиће видно обележен маркер - С. 
Код екипних такмичења РЕЗЕРВНИ такмичар носивидно обележен маркер - Р. 
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Члан 17. 
 

А:  УЛОВ НА ДОЗВОЉЕН НАЧИН                                                                                                                                                                                                                                        
Валидан улов се рачуна уколико је риба:                                                                                                                                                                                                                           
- ухваћена за уста;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- ухваћена између уста и грудног пераја;                                                                                                                                                                                                                    
- ухваћена између уста и шкрга. 
Риба која није уловљена на овај начин, већ негде са стране се не бодује.                                                                                                                                                               
Судија обавештава такмичара да се струна исече и риба врати у воду.  
 
У случају да је риба уловљена на дозвољен начин али на један део варалице, удице:                                                                                                       
- уколико је удица видљива и уста су затворена такмичар је у обавези да скине рибу са удице    
  и врати је у воду;       
 - уколико удица није видљива а уста рибе су затворена, судија обавештава такмичара да се   
   струна исече и риба врати у воду  
Ако је риба уловљена на дозвољен начин и не може се ослободити мамаца а да се не оштети,    
судија обавештава такмичара да се струна исече и риба врати у воду. Такав улов се признаје. 

Члан 18. 
Б:  УЛОВ НА НЕДОЗВОЉЕН НАЧИН                                                                                                                  
Риба се неће признати због непрописног начина прихватања или уловаi: 
- ако је риба навучена на обалу или извучена на обалу;                                                                                                                                                                                  
- aкo се закачена риба откачи и падне на земљу; 
- ako је риба прихваћена у води руком; 
- ako je риба прихваћена «на груди» 
- ako je риба прихваћена у мередов  «у ваздуху» над обалом; 
- ako такмичар закачи и улови рибу ван свог риболовног бокса; 
- ако је риба закачена са стране а не за уста или између уста и грудног пераја и(или) шкрга; 
- ako такмичар покуша да рибу ослободи удице коју је прихватио мередовом пре него улов     
покаже судији; 
- ako мамац којим којим је риба уловљена није исправан. 
                        

Члан 19. 
Такмичар мора сам извући рибу и ставити је у мередов. Нико му при томе са стране не сме 

помагати. 
         Ako риба коју такмичар показује судији на увид, падне на земљу и(или) воду, она се неће 
признати као остварени улов.  

                                                                           

Члан 20. 
Током такмичења, такмичар не сме улазити у воду и туђи бокс, а по обали у свом боксу се 

мора кретати тако да не узнемирава суседне такмичаре.                                                                                                                                                                                                                                                             
Током такмичења, такмичар може користити природне препреке у води ( нпр камење, стабла, 
гране, корење,сл.) ако вода не прелази преко њих и имају везу са обалом. Локације где је на 
одређеном делу такмичарске стазе конфигурација обале таква да обављање риболова није 
могуће без уласка у воду, морају бити озбначене тракама.                     

V   Новинари, фоторепортери, сниматељи (ПРЕС) имају право уласка у БОКС али под 
условом да не узнемиравају такмичара и уз дозволу судије..                                                                         

 

ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 
 

Члан 21. 
Такмичење се прекида у случају више силе (веће невреме и сл.),  
Такмичење ће бити прекинуто, ПРВИМ сигналом од стране СУДИЈЕ. Сви такмичари ће изаћи из 

својих боксова. Уколико временски услови дозволе, такмичење ће бити настављено и  ДРУГИМ 
сигналом СУДИЈА обавештава такмичаре да се могу вратити у своје боксове. ТРЕЋИМ сигналом, 
пет минута касније, СУДИЈА обавештава такмичаре да наставе са такмичењем.     
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Дозвољена су максимално два прекида у току такмичења (круга) и укупна дужина прекида не 
сме прећи 6о минута. У супротном, такмичење ће бити заустављено.     

ЖИРИ може скратити дужину такмичења, ако не може да се испоштују сва 4 (четири) круга 
такмичења.                                                                                                                                                            
Минимум два круга такмичења су неопходна да би се признали резултати такмичења. ЖИРИ 
може отказати такмичење уколико временски услови не дозвољавају.  

У случају принудног прекида у било ком од четири круга такмичења (4 х 45 минута), жири 
може признати резултате под условом да је такмичење до прекида трајало најмање 15 минута. 

 

ДОЗВОЉЕНЕ РИБЉЕ ВРСТЕ 
 

Члан 22. 
На такмичењу се бодује улов свих грабљивих врста  које живе у води на којој се одржава 

такмичење, а уз претходно дефинисање од стране Форума САВЕЗА, домаћина и корисника 
риболовног подручја.                                                                                                                                              

 На такмичењу дозвољене су следеће рибље врсте : shad, “aspio”, black-bass, pike, white fish, 
sturgeon, grayling (“chevalier”, common or fountain), perch, sandra, salmon, sheatfish and trout 
(rainbow, “fario” and sea trout).   

ПРИБОР 
 

Члан 23. 
Такмичење се одвија прибором за риболов варалицом:                                                                                                                                 

- штап по слободном избору, највеће дужине до 2,75м;                                                                                                                   
- машиница по слободном избору (стационарна или мултипликатор) 
- најлон или упредена струна по слободном избору и промер а по слободној процени такмичара; 
- мередов за прихват рибе. 
Такмичар за време такмичења може са собом имати један штап и један мередов, торбу или. сл. 

Такмичар може имати и резервни прибор (штап, машиница, мередов).   
За време такмичења, такмичар  који из одређеног разлога мора заменити прибор којим 

обавља риболов, не сме у току започете рунде, узети туђи прибор (штап, машиница, мередов и 
сл.)...   

МАМЦИ 
 

Члан 24. 
САМО СУ ВЕШТАЧКИ МАМЦИ ДОЗВОЉЕНИ и то: метални лептири, воблери, кашике и 

силиконци по слободном избору.  (имитације мува и водених ларви су забрањене) 
ВАРАЛИЦЕ морају имати удице без контра куке. 
Вештачки мамац може имати једну (две или три ) двоструке или троструке удице 
На удици не сме бити никаквих украса (сукњице, перје, вуница и сл.). Удица мора бити «гола», 

a изузетак су пластичне перлице на варалици и пластични бужури на удици, који су фабрички 
постављени. 

У смислу отежавања силиконске варалице, може се користити искључиво ЏИГ ( JIG ) удица, на 
којој је олово наливено на удицу, ( фиксно или флексибилно).  

   
СТРУНА  мора да буде празна(гола).                                                                                                                                                                                                                          

Није дозвољено коришћење додатног отежања на струни.                                                                                                                                                                                        
Није дозвољено коришћење било кавог сигнализатора.  

Судија је дужан проверити  исправност удица на варалици и да ли је риба закачена за уста, 
после сваке уловљене рибе, а ако мамац није исправан улов се не бодује.             

Ако такмичар лови на исти мамац, ако га не мења и на њега врши улов, судија не треба након сваке 
уловљене рибе проверавати мамац, јер тада омета такмичара и одузима му време.. 

По завршеном такмичењу вештачки мамци и  струна не смеју да се бацају у воду. 
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Непоштовање наведених одредби кажњаваће се опоменом или дисквалификацијом  (у складу 
са тежином прекршаја) од судије који исту мора забележити у своју стартну листу и у листу екипе. 

БОДОВАЊЕ И КОНАЧНИ ПЛАСМАН 
 

Члан 25. 
Свака уловљена риба представља један бод. 

        Свака рунда се рачуна посебно, према броју уловљених риба. 
Што већи број риба бољи резултат, бољи резултат подразумева мањи број пласманских 

бодова у сектору или на стази.                                                                                                                                  
Ради лакшег праћења тока такмичења након сваке рунде(круга), а пре него што почне нова 

рунда(круг),  у централном боксу, главни судија исписује на табли број риба(улов) сваког 
такмичара у последњој рунди (кругу).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

За коначни  пласман, сабирају се пласмани скупљени у свим круговима (рундама).  
 

члан 26. 
ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН 
Појединачни пласман рунде(круга) се утврђује бројем риба( једна риба - један бод) 
Уколико два или више такмичара имају исти број уловљених риба, њихов број бодова 

утврђује се дељењем пласмана.  
Например: првопласирани такмичар уловио је 6 риба, другопласирани 5, затим следећа три 

такмичара уловила су по 3 рибе. Њихов пласман утврђује се дељењем пласмана који су пласирани 
од 3. до 5.места. Тада се њихов број бодова утврђује:  3+4+5 = 12, 12:3 = 4 или 3+5=8, 8:2=4. Сваки 
од такмичара има по 4 бода.  
         Појединачни пласман кола утврђује се сабирањем освојених бодова (пласмана) по појединој 
рунди, тако да појединац са укупним најмањим збиром пласманских бодова у свим рундама 
остварује најбољи резултат.  
         Укупан појединачни пласман лиге утврђује се тако да појединац са укупним најмањим 
збиром пласманских бодова у свим колима остварује најбољи резултат.  
У случају да појединци имају исти број пласманских бодова, бољи је онај који има већи број риба 
ухваћених у свим круговима(колима), затим по највећем броју ухваћених риба у једном од  
кругова (колима), а уколико је неопходно, по највећем броју уловљених риба у последњем кругу.       

 

члан 27. 
ЕКИПНИ ПЛАСМАН 
Екипни пласман утврђује се тако да екипа са укупним најмањим збиром пласманских бодова 

остварује најбољи резултат.                                                                                                                                               
У случају да екипе имају имају исти број пласманских бодова, бољи је онај који има већи број 

риба ухваћених у свим круговима(колима), затим по највећем броју ухваћених риба у једном од  
кругова (колима), а уколико је неопходно, по највећем броју уловљених риба у последњем кругу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

У случају да су екипе и даље поравнате тада је боља екипа она која је извукла мањи стартни 
броју у првом колу лиге. 

Сваки неоправдани недолазак такмичара на коло лиге, подразумева максимални број 
бодовау том колу + 1 бод више. 

Један оправдани изостанак је могућ да би се резултати у свим колима сабирали.                                       
Два неоправдана изостанка онемогућава екипи и појединцу наступ у лигашким такмичењима до краја 

такмичарског циклуса. 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
Члан 28. 

Жири такмичења чини пет члана (делегат, главни судија, представник домаћина и два 
такмичара    ( редни бројеви 3 и 8 ). Делегат такмичења председава радом жирија.                                                                                                                                                                                                                  
Сви приговори жирију морају се пријавити у року од 60 минута. Приговор на ранг листу може бити 
поднет у року од 30 минута након објављивања званичних резултата.                                                                                                                                                                                                                                            
Уз сваки писани приговор упућен жирију мора се приложити кауција од 25 еура  (у динарској 
противредности). У случају да жири не уважи приговор кауција се прослеђује у благајну ССРС.                                                                                                                                                                
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Одлука жирија се доноси већином гласова. Код једнаког броја гласова. делегат на такмичењу 
(председвајући жирија)има одлучујући глас.Одлука жирија је коначна.. 

У случају да је такмичар незадовољан одлуком жирија на уложену жалбу након такмичења и 
проглашења резултата, може се уложити писана жалба Форуму САВЕЗА. ( регулисано 
Правилником Форума) 

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА – ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 
Члан 29. 

Пре почетка такмичења, обавља се церемонија отварања и представљања учесника.                                                                                                                                                                                  
На крају такмичења (после свих кола) одржава се церемонија проглашења резултата.                                                                                                                                         
На церемонији проглашења резултата обавезно је присуство свих учесника у такмичењу- 

такмичара, судија, домаћина.  
Појединац или ЕКИПА ( најмање два представника екипе, од којих један мора да буде 

такмичар) који не дођу на церемонију проглашења победника, сноси санкције по Правилнику 
Форума.  

ФОРМИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 30. 
Осам првопласираних такмичара имају статус репрезентативца.  
Три првопласирана такмичара су сигурни учесници у репрезентацији. Од осталих пет, 

селектор бира допуну до укупног броја 5(пет). 
Финансирање репрезентације није обавезно од стране Савеза и зависи од усвојених 

критеријима за финансирање репрезентација ССРС и од расположивих финансијских средстава 
ССРС утврђеним финансијским планом ССРС за ту календарску годину.                                                                                                                        
За избор и рад са репрезентацијом одговорност сносе селектор и тренер репрезентације, који су 
уједно и чланови експедиције која наступа на међународном такмичењу.( Ближе: Правилник о  
репрезентацијама ССРС). 

 

ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 

Члан 31. 
Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног судије, делегата 

такмичења и у случају да је сам видео прекршај.     
-ЖУТИ КАРТОН, даје ГЛАВНИ СУДИЈА  за непоштовање следећих одредби овог Правилника:                                                                                                                     

1.  Уколико се такмичар или екипа не пријаве за такмичење најкасније 90 мин. пре почетка 
такмичења;                                                                                                                                                                                        
2.  Уколико се такмичар или екипа не придржавају одредби о прегледу стазе и сектора;                                                                                                                            
3.  Уколико такмичар или чланови екипе не буду на својим стартним позицијма 15 мин пре 
почетка такмичења;  
4.  Уколико такмичар забацује мамац ван свог бокса (такмичарског места);                                                                                                                                       
5.  Уколико такмичар гази воду за време такмичења;                                                                                                                                                                                           
6.  Уколико такмичар својим понашањем омета одвијање такмичења и друге такмичаре;                                                                                                                              
7.  Уколико такмичар вербално вређа друге такмичаре, службена лица , гледаоце;                                                                                                            
8.  Уколико такмичар користи мередов за друге сврхе а не за прихват рибе;                                                                                                                                                           
9.  Уколико такмичар прима помоћ са стране (дозвољена је само вербална подршка тим 
менаџера);                                                                                                                                                                                     
Појединац или Екипа која је добила -ЖУТИ КАРТОН казниће се по Дисциплинском Правилнику 
– казнене одредбе у тој дисциплини.  
 
-ЦРВЕНИ КАРТОН додељује главни судија:                                                                                                                                                                                                             
1. за поновљени прекршај за који је такмичар већ добио -ЖУТИ КАРТОН;                                                                                                                                                                                                                
2. директно, због непоштовања следећих одредби овог Правилника:  

a. У случају коришћења недозвољеног и неисправног прибора, ( штап  дужи од 2,75м, 
недозвољене удице итд),  

b. мамаца (који нису вештачки и дозвољени),  
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c. уколико се риба не прихвата и враћа у воду на прописан начин да се користе направе 
која повређују рибу,  

d. уколико такмичар користи помоћ приликом извлачења рибе од стране другог 
такмичара или треће особе,  

e. уколико за време такмичења користи алкохол и опојна средства,  
f. уколико за време започете рунде користи туђи прибор.                                           

3. За два неоправдана долазака на такмичења. У том случају екипи и појединцу се забрањује 
наступ у такмичењима до краја текућег такмичарског циклуса 

 
Појединац или Екипа која је кажњена са -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ биће дисквалификовани са 

такмичења а код бодовања ће добити н+1, као да није наступила на том такмичењу,( 
Дисциплински правилник ) и кажњава се забраном наступа на још једном такмичењу ССРС у истој 
дисциплини.  

У случају да је екипи у такмичарској сезони два пута додељен -ЦРВЕНИ КАРТОН, казниће се 
по Дисциолинском правлнику. 

 
За свако друго неспортско понашање, понашање које је супротно одредбама овога 

Правилника, вређање, физички напад и друге грубе Повреде Правилника ССРС или угрожава 
несметано одвијање такмичења одлуком судија, такмичар(екипа) може се казнити -ЖУТИМ 
КАРТОНОМ или -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ, зависно од тежине учињеног дела. 

Изречени казнени картони уписују се у записник такмичења.                                                                                                                                                                      
Додела казнених картона екипи уписује се у регистар казни који се води у ССРС.  
 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Овај Правилник објавиће се на званичној интернет страници ССРС.                                                                                                                                                                           
 Извршењем пријаве за такмичење и уплатом котизације сматраће се да се дотични 

појединци или екипе слажу са свим одређењима из овога Правилника.             
                                                                                            Члан 33. 
Све што овим Правилником није регулисано а јесте правилницима ССРС и ФИПСед сматраће 

се делом овог Правилника.                                                                                                                                                                       
 
Измене и допуне овог Правилника врше се као и у поступку његовог доношења и то на 

састанцима Управног одбора ССРС.                                                                                                                                                           
Тумачење одредби овог Правилника даје Форум ССРС. 

 
Прихватају се битне измене и допуне правила светских федерацијакада до истих дође на 

начин када Форум ССРС исте проучи и прилагоди за наша такмичења мења се по поступку његовог 
доношења.                                                                                                                                                    

 
Правилник је донет усвајањем на седници Управног одбора дана 03.02.2018. 
 
Председник Савеза спортских риболоваца Србије  

                  _____________________________ 
                             Драган Бошковић 
 
 

У наставку су примери стартних листова,  дневника. 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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 Савез Спортских 
Риболоваца Србије 

СТАРТНА ЛИСТА, ПОЈЕДИНАЧНА  – СПИН 

КОЛО:    1      2      3      4      5      6    
 тaкмичeњe:    кaтeгoриja:   

 Риболовна вода:   Редослед извлачења:  

 Датум - домаћин:       Број дозволе:  

  Клуб, место:    Број лиценце:  

 Име и презиме такмичара:                            Дисциплинска мера:  

ПРВИ КРУГ 
Редослед излажења: 

 
Риба 
број  

врста  
рибе 

Овера 
судије 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ПРВИ КРУГ 
Број 

 риба:  Плас 
мана:  

 

ДРУГИ КРУГ 
Редослед излажења: 

 
Риба 
број  

врста  
рибе 

Овера 
судије 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ДРУГИ КРУГ 
Број 

 риба:       Плас 
мана:      

 

ТРЕЋИ КРУГ 
Редослед излажења: 

 
Риба 
број  

врста  
рибе 

Овера 
судије 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ТРЕЋИ КРУГ 
Број 

 риба:        Плас 
мана:       

 

ЧЕТВРТИ КРУГ 
Редослед излажења: 

 
Риба 
број  

врста  
рибе 

Овера 
судије 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ЧЕТВРТИ КРУГ 

Број 
 риба:        Плас 

мана:      
 

   

ОВО КОЛО:        БРОЈ РИБА:  ПЛАСМАНА  УКУПНИ ПЛАСМАНАН  
 

 

Потпис: Напомена главног судије или делегата: 

такмичар 

Краус 

Глaвни судиjа 

Дeлeгaт 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
      ДНЕВНИК ДРЖАВНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 
            РИБОЛОВ ПАСТРМКЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА СА ОБАЛЕ - СПИН, 

КОЛО: ___ 
              Одржано:                           .године                На води :  

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ оср – клуб 
из места 

ПРЕТХОДНА 
КОЛА ОВО КОЛО ЗБИР 

Броја +  
Поена 

ЗБИР 
Плас 
мана 

Укупни 
Плас 
ман Број  +  

ПОЕНА 
Плас 
мана 

Број +  
ПОЕНА 

Плас 
мана 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

Главни судија: _________________________________                             
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ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ TAКMИЧAРA 
 

УВОД 
Члaн 1. 

Oвим прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja тaкмичaрa свих кaтeгoриja и свих 
дисциплинa. 

Oвим прaвилникoм сe утврђуje нaчин вoђeњa eвидeнциje рeгистрoвaних тaкмичaрa oд 
њихoвих мaтичних риболoвних оргaнизaциja ( удружeњa, клуб, спoртскo рибoлoвнo друштвo, 
oпштински сaвeз спoртских рибoлoвaцa) дo Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje. 

 
ПРAВO НAСTУПA НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члaн 2. 
Taкмичaр имa прaвo нaступa у eкипнoj или пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи укoликo je рeгистрoвaн 

у спoртскoj риболовној oргaнизaциjи (клубу) a кoja je члaн ССРС. 
Taкмичaр имa прaвo нaступa нa звaничним тaкмичeњимa кoje oргaнизуje ССРС сaмo  укoликo 

пoсeдуje тaкмичaрску легитимацију и укoликo je плaтиo лицeнцу зa тeкућу гoдину.  
Taкмичaр у  тoку тaкмичaрскe сeзоне имa прaвo нaступa нa звaничним тaкмичeњимa сaмo зa 

jeдну oргaнизaциjу (клуб) oд првoг дo зaдњeг стeпeнa. 
Прaвo  нaступa нa звaничним тaкмичeњимa зa другу oргaнизaциjу (клуб) мoжe имaти сaмo aкo  

Форум ССРС oдoбри њeгoв нaступ и тo нa мeђунaрoдним eкипним тaкмичeњимa. 
 

TAКMИЧAРСКA ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Члaн 3. 
Taкмичaрску легитимацију издaje ССРС.  
Taкмичaрскa легитимација сe нaлaзи кoд тaкмичaрa. 
Taкмичaр  je  дужaн дa oвeрeну тaкмичaрску легитимацију сa овереном  лицeнцoм за ту 

годину  нoси нa тaкмичeњa. Бeз тaкмичaрскe легитимације са овереном лиценцом за ту годину  
нeћe мoћи дa нaступи нa тaкмичeњу.   

V  Укoликo  сe прoвeрoм у ССРС утврди дa тaкмичaр имa такмичарску легитимацију, aли je зaбoрaвиo дa 
je пoнeсe , нaплaћуje сe кaзнa у изнoсу oд 10 eурa по дану , a тaкмичaр je дужaн дa штo прe легитимацију 
дoстaви судиjaмa  збoг вeрификaциje рeзултaтa. 

У  jeднoj рибoлoвнoj дисциплини jeдaн тaкмичaр мoжe  имaти сaмo  jeдну тaкмичaрску 
легитимацију кoja вaжи зa свa eкипнa и пojeдинaчнa тaкмичeњa нa тeритoриjи Србиje. 

Укoликo  исти тaкмичaр нaступa у вишe рибoлoвних дисциплинa (нпр. плoвaк и фидeр) oн 
мoрa имaти рaзличитe тaкмичaрскe легитимације (зa свaку дисциплину пoсeбнo).  

Зa удружeњскa и клупскa тaкмичeњa ниje пoтрeбнa тaкмичaрскa легитимација. 
  
 

ОБРАЗАЦ ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
 

Члaн 4. 

Oбрaзaц тaкмичaрскe легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне на пластици. 
Oбрaзaц тaкмичaрскe легитимације имa стрaну  1.  зa уписивaњe  oснoвних мaтичних пoдaтaкa 

o тaкмичaру, и то Име и презиме, јмбг, матични такмичарски број, бар код, број и фотографија 
такмичара. 

Образац такмичарске легитимације има страну 2. за постављање идентификационе налепнице 
за лиценцу у текућој такмичарској години. Поред тога на овј страни стоји и временски период 
важења ове такмичарске легитимације. 

Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података такмичара. 
ДУПЛИКАТ ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
Дупликaт  тaкмичaрскe легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe нaплaћуje пo цeни 

лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je организација (клуб)  плaтилa лицeнцу зa тeкућу гoдину. 
Tрoшкoвe дупликата тaкмичaрскe легитимације плaћa матична организација (клуб) гдe je 

тaкмичaр рeгистрoвaн. 
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TAКMИЧAРСКИ MATИЧНИ БРOJ 
 

Члaн 4. 
Jeднoм тaкмичaру сe издaje сaмo jeдaн тaкмичaрски мaтични брoj  кojи вaжи и зa eкипнa и зa 

пojeдинaчнa тaкмичeњa a кojи изглeдa oвaкo (пример): 
 

Брoj  Зoнe Брoj клубa Гoдиштe Брoj тaкмичaрa 
0 4 0 0 1 9 6 9 0 0 8 9 

 

Taкмичaрски мaтични брoj имa 12 брojeвa oд кojих:  
•                   1, 2 oзнaчaвajу припaднoст Зoни,  
•                   3, 4, 5 oзнaчaвajу припaднoст организацији (клубу) 
•                   6, 7, 8 je гoдиштe тaкмичaрa  
•                   9, 10, 11, 12 брoj je брoj тaкмичaрa. 

Taкмичaрски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, oсим aкo тaкмичaр прeлaзи из клубa у клуб, у тoм случajу 
првих пeт брojeвa сe мeњajу.  

 

ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA TAКMИЧAРA 
 

Члaн 5. 
Матична организација (клуб) може да пријави такмичаре за наступајућу сезону.То не могу да 

раде појединци. 
Oргaнизaциja (клуб) нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне (15.02. дo  01.04. тeкућe гoдинe) шaљe 

пoдaткe у  ССРС  $   да би рeгистрoвaлa свoje тaкмичaрe свих кaтeгoриja. Прeпoрукa je дa сe нa 
пoчeтку прeлaзнoг рoкa oдмaх рeгиструjу сви тaкмичaри. 

Зa oнe тaкмичaрe кojи сe нaкнaднo рeгиструjу  (тj.oнe кojи oствaрe прoлaз пoслe oпштинских 
тaкмичeњa) рoк зa приjaву тj. слaњe  пoдaтaкa  $   je  3  66 сaти прe пoчeткa приjaвe зa 
тaкмичeњe. 

5.1. 
Oргaнизaциjа (клуб) зa нaступajућу сeзoну шаље у ССРС допис за лиценцирање са списком свих 

такмичара које лиценцирају, $   оверен пeчaтoм и пoтписoм  oргaнизaциje (клуба) .                                                                                                               
За такмичаре који имају такмичарску легитимацију, шаљу се такмичарске легитимације и 

евентуално подаци који треба да се промене у такмичарској легитимацији.   
За нове такмичаре који немају такмичарску  легитимацију шаљу се 2 фотографије ( димензије 

4*3) и подаци из става 5.3. овог члана. 
5.2. 

Oргaнизaциja (клуб)  шаље слeдeћe пoдaткe: Прeзимe  и имe,  Датум и место рођења, 
Jeдинствeни (лични)мaтични брoj (јмбг), Aдрeсa пребивалишта, Дисциплина, Кaтeгoриja, Клуб,  
Рeгиoн,  Дaтум oд кaдa тaкмичaр сe тaкмичи 

 

Рибoлoвaчкa дoзвoлa у мeсту бoрaвкa и прoмeнa мeстa бoрaвкa нe утичу нa рeгистрaциjу 
тaкмичaрa зa клуб кojи мoжe бити у другoм мeсту и другoj зoни (региону). 

 
TAКMИЧAРСКA ЛИЦEНЦA 

 

Члaн 6. 
Taкмичaрскa лицeнцa вaжи jeдну тaкмичaрску гoдину oд 15. фебруара дo 15. фебруара 

укључуjући и тe дaтумe. 
Да би добио лиценцу, такмичар мора да има потписан типски уговор са клубом, полису 

осигурања која покрива сва такмичења у земљи  и лекарско уверење. 
Oргaнизaциja (клуб) зa свoг тaкмичaра уплaћуje лицeнцу зa тeкућу такмичарску годину. 
 

Није дозвољена уплата од стране појединаца. Једино се евидентирају уплате од организација (клубова) 
 

Све уплате за званична такмичења се врше на текући рачун ССРС.  
Такмичари и организације (клубови) нeмajу вишe никaквих oбaвeзa прeмa дoмaћинимa 

тaкмичeњa. 
Уплaтa тaкмичaрскe легитимације и лицeнцe нe мoжe бити нa стaзи нa сaмoм тaкмичeњу. 

Уплата се врши искључивo прeкo тeкућeг рaчунa и тo нajкaсниje 30 сaти прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 
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Изнoси гoдишњих тaкмичaрских лицeнци пo прeдлoгу Фoрумa сe oдрeђуjу нa Упрaвнoм 
oдбoру зa тeкућу гoдину. 

 

ТАКМИЧАРСКИ ПРEЛAЗНИ РOК 
 

Члaн 7. 
 

7.1. 
Звaнични  прeлaзни рoк je oд 15. фeбруaрa дo 15.мaртa тeкућe гoдинe. 
Taкмичaр мoжe у тoм пeриoду дa прeђe из jeднoг у други клуб, тaкo штo ћe нoви клуб да му 

изда приступницу.  
Бивша oргaнизaциjа (клуб) му издаје исписницу.  
На основу приступнице и исписнице, које су послате, ССРС$   ће потврдити прелаз. 
Taкмичaр кojи прoмeни oргaнизaциjу (клуб) a кojи je пoд суспeнзиjoм или кaзнoм oд стрaнe 

ССРС нe мoжe нaступати зa нoву организацију (клуб) дoк je тa суспeнзиja, (кaзнa) нa снaзи.   
Ако такмичар промени клуб, оргaнизaциja (клуб) у коју је такмичар дошао je дужнa дa тoм 

тaкмичaру уплaти лицeнцу зa тeкућу сeзoну. Укoликo je прeтхoднa oргaнизaциja (клуб) плaтилa 
лицeнцу у тeкућoj гoдини тo нe  oслoбaђa нoву oргaнизaциjу (клуб) плaћaњa лицeнцe. 

 

7.2. 
Пoслe 15. марта тaкмичaр мoжe прeћи из организације (клуб) у нову организацију (клуб), 

укoликo сe зa бившу организацију (клуб) ниje тaкмичиo ни у пojeдинaчнoj ни у eкипнoj 
кoнкурeнциjи дo трeнуткa прeлaскa у нoву организацију (клуб) и укoликo бивша и нoва 
организација (клуб) писмeнo пoтврдe  $   прeлaз oвoг тaкмичaрa, и то исписницoм бившe и 
уписницoм нoве организације (клубa) и свe тo будe eвидeнтирaнo у ССРС и тaкмичaрскoj 
легитимацији. 

У случajу да бивша организација (клуб) нe oвeри прeлaз (издa исписницу ), тaкмичaр нe мoжe 
нaступaти зa нoви клуб. 

Исписницa /уписницa сe куцa у три примeркa oд кojих jeднa oстaje у организацији (клубу), 
другa сe дaje тaкмичaру, a трeћa сe шaљe у ССРС. 

 

7.3. 
Укoликo тaкмичaр прoмeни клуб, нoви клуб oбaвeзнo мoрa пoслaти њeгoву легитимацију и свe 

пoтрeбнe пoдaткe o тaкмичaру, исписницу и уписницу у ССРС.  
Укoликo две или вишe организације (клубa) пoшaљу пoдaткe зa истoг тaкмичaрa признaвaћe сe 

врeмeнски рeдoслeд приjaвe тj. дoкaзa o прeлaску у нoву организацију(клуб), исписницa ,  
уписница) и пoсeдoвaњe тaкмичaрскe легитимације.       

Укoликo ниjeдна од oвих организација (клубoвa) нe мoжe дoкaзaти врeмe приjaвe тoг 
тaкмичaрa, признaje сe изjaвa тoг тaкмичaрa зa кojу организацију (клуб) ћe сe тaкмичити.   

  

EВИДEНЦИJA 
 

Члaн 8. 
Oргaнизaциja (клуб) мoрa вoдити eвидeнциjу o свojим тaкмичaримa.  
ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим тaкмичaримa. (кoмпjутeрски и писaнo  у  рeгистру).  
Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, мeстo  прeбивaлиштa, матични (лични) број – јмбг, 

мaтични тaкмичaрски брoj, имe  oргaнизaциje (клуба) , рeгиoнa,  дaтум и место рoђeњa, 
дисциплина, кaтeгoриja, адреса пребивалишта, контaкт  тeлeфoн. 

 
 

КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 9. 
 Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском правилнику Савеза. Истим Правилником је 

одређен вођење дисциплинског поступка, право на жалбе и све осало везано зову тематику.  
 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 10. 
Прeтхoдни Прaвилници нa  кoje  сe  oднoси нaвeдeнa рeгулaтивa су прeстaли дa вaжe. 
Oвaj  Прaвилник ступa нa снaгу  03.02.2018 гoдинe.  
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У наставку су захтеви за издавање лиценце, типски уговори, приступнице и исписнице 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 

 
 
 
 

 

 

ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  
ЛЛ  ИИ  ЦЦ  ЕЕ  НН  ЦЦ  ЕЕ  --  2200______ггоодд  

ЗЗАА  ТТААККММИИЧЧААРРАА  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  
                                                                                                                                              ППооппууњњаавваа  ооррггааннииззаацциијјаа//ккллуубб  ккоојјии  ппооддннооссии  
ззааххттеевв  

     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

Датум и место рођења   

ЈМБГ              
Адреса и место  

Општина и Управни округ   

Организација/клуб  Број клуба 
у Савезу       

Матични број такмичара                
Број лиценце из  

претходне године  Клуб за који је наступао 
такмичар претходне године  

Напомена  
Лиценца се тражи за 

следећу дисциплину и 
категорију 

 
Иза дисциплине и(или) 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 
Пловак  Фидер  Карп  Мушица  Блек бас  

КАТЕГОРИЈА 
кадет  јуниор  дама  сениор   ветеран  

Организација/клуб је уплатила чланарину за издавање  Лиценце ДА НЕ 
 

у    _______________________                        м.п. 

                дана _________________ године                               _____________________________  
                                                                                                     (потпис подносиоца захтева) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
   1. лекарско уверење о здравственој способности за 

обављање стручног рада у спорту издато од лекара 
специјалисте спортске медицине 

2.доказ о уплати чланарине за издавање лиценце 
чланарина се уплаћује на т.р. ССРС  број     355-
1083742-514.  

3.потписан уговор клуб - такмичар (3 примерка) 4. полиса осигурања 

5. две фотографије  
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ТИПСКИ УГОВОР ТАКМИЧАРА 
Образац  
РИБ-01 

У Г О В О Р  
ИЗМЕЂУ СПОРТИСТЕ И КЛУБА 

 
Закључен између:                                     

КЛУБ ТАКМИЧАР 
 

_____________________________ из 
(назив клуба) 

________________________________ 
(град, општина) 

Адреса__________________________ 
(адреса) 

ПИБ__________________________ 
 

 Мат.број клуба:  ________________ 
 

Заступник 
______________________________ 

( име и презиме ) 
Адреса_________________________ 

( адреса) 
ЈМБГ_________________________ 

 
_____________________________ из 

(име и презиме) 
________________________________ 

(град, општина) 
Адреса__________________________ 

(адреса) 
ЈМБГ__________________________ 

 
Мат.такмичарски број :  ________________                                            
             
                     (за лица млађа од 18 година 
Родитељ – старатељ) 

Заступник 
______________________________ 

( име и презиме ) 
Адреса_________________________ 

( адреса) 
ЈМБГ_________________________ 

  
Члан 1. 

 
Уговорне стране се овим Уговором обавезују и регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 
 

Члан 2. 
 
Уговорне стране склапају Уговор на временски период од _____ године   
и то за период од _____._____.________ год. до _____._____.________ год. 
 

Члан 3. 
 
КЛУБ се обавезује да ће обезбедити:  

□ сва права која произилазе из чланства у клубу;  
□ да такмичар-ка буде упознат са свим општим актима клуба ( Статут, Правилници, Одлуке 

и сл.); 
□ неопходне услове за спортско усавршавање; 
□ да такмичар-ка остварује своја права у оквиру Савеза спортских риболоваца Србије; 
 

КЛУБ ће финансирати ТАКМИЧАРА и то( набројати) 
□ Трошкове такмичења у појединачној конкуренцији; 
□ Трошкове такмичења у екипној конкуренцији; 
□ Трошкове такмичења на међународним наступима; 
□ Трошкове на наступима у репрезентацијама у делимичном или целом износу;  
□ Месечно/тромесечно/годишње уплаћивати износ од _______________ динара; 
□ Кроз куповину опреме у вредности од_____________________динара; 
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Члан 4. 

 
ТАКМИЧАР се обавезује: 

□ Да извршава обавезе који произилазе из чланства у клубу; 
□ Да у свему поступа у складу са општима актима клуба, и општим актима Савеза спортских 

риболоваца Србије; 
□ Да се савесно залаже за остварење успеха и резултата клуба и да испуњава све спортске 

обавезе по налогу тренера и других стручних лица; 
□ Да се уредно одазива на позиве за наступе у репрезентативним селекцијама; 
□ Да учествује у маркетиншким и хуманитарним активностима и наступима клуба; 
□ Да чува углед и друге интересе клуба; 

 
Поред свега такмичар-ка се обавезује _____________________________________(навести) 

 
Члан 5. 

 
Све новонастале односе Уговорене стране ће реалисати Анексима овог уговора. 

 
Члан 6. 

 
Овај Уговор се споразумно може раскинути и пре истека рока уговореног рока.  
За прекид Уговора пре истека рока, супротна страна добија надокнаду од ________________динара.  

 
Члан 7. 

 
Све евентуалне спорове уговорене стране ће решавати споразумима, у супротном уговара се 
надлежност Органа Савеза спортских риболоваца Србије и арбитраже Савеза спортских риболоваца 
Србије. 
 

Члан 8 
 

Уговор почиње да тече од дана потписивања обе уговорене стране, а сачињен је у три истоветна 
примерка , по једна за сваку страну и један за Савез спортских риболоваца Србије. 
 
 
Уговор има укупно осам чланова.                                                                        М.П.Савез 
 
 
Датум потписивања Уговора                          .                                Датум овере Регистрације у Савезу 
 
У ________________.___.____.20____.год                              У ______________.___.____.20____.год 
 
 
             КЛУБ                                                                                    ТАКМИЧАР 
        име и презиме                      м.п.                                                                име и презиме 
 
________________________________                                   __________________________________ 
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ПРИСТУПНИЦА 
Образац  
РИБ-02 

 
ПРИСТУПНИЦА _______ 

 
КЛУБ ТАКМИЧАР 

 
_____________________________ из 

(назив клуба) 
________________________________ 

(град, општина) 
Адреса__________________________ 

(адреса) 
ПИБ__________________________ 

 
 Мат.број клуба:  ________________ 

 
Заступник 

______________________________ 
( име и презиме ) 

Адреса_________________________ 
( адреса) 

ЈМБГ_________________________ 

 
_____________________________ из 

(име и презиме) 
________________________________ 

(град, општина) 
Адреса__________________________ 

(адреса) 
ЈМБГ__________________________ 
 
Мат.такмичарски број :  ________________                                            
                                 (за лица млађа од 18 година 
Родитељ – старатељ) 

Заступник 
______________________________ 

( име и презиме ) 
Адреса_________________________ 

( адреса) 
ЈМБГ_________________________ 

 

На основу Уговора број__________ од датума_____________, дана _____________ , издајемо 
приступницу ради регистарције такмичара за наш клуб .  

□ Овом приступницом смо сагласни да такмичар пређе у наш клуб.  

□ Уједно Вас  молимо да клубу ___________________ из _________________ одакле је 
такмичар прешао, упутите захтев за изјашњавање о овој регистрацији и слање евентуалног 
Приговора.   

□ Поседујемо исписницу  број_____________ од датума______________.                                                                                
 ( у квадратићу означити крстићем)                                                      ( непотребно прецртати)  

 Приступница је сачињена у три истоветна примерка, по једна за сваку страну и једна за 
Савез спортских риболоваца Србије.  
                                                                                                                                     
Датум издавања Приступнице                          .                                Датум овере Регистрације у Савезу  
  
У ________________.___.____.20____.год                               У ______________.___.____.20____.год  
  
  
               КЛУБ                                                                                                                                                              
име и презиме                      м.п.                                         М.П.Савез   
      __________________________________                                             
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ИСПИСНИЦА 
Образац  
РИБ-03 

 
ИСПИСНИЦА _______ 

 
КЛУБ ТАКМИЧАР 

 
_____________________________ из 

(назив клуба) 
________________________________ 

(град, општина) 
Адреса__________________________ 

(адреса) 
ПИБ__________________________ 

 
 Мат.број клуба:  ________________ 

 
Заступник 

______________________________ 
( име и презиме ) 

Адреса_________________________ 
( адреса) 

ЈМБГ_________________________ 

 
_____________________________ из 

(име и презиме) 
________________________________ 

(град, општина) 
Адреса__________________________ 

(адреса) 
ЈМБГ__________________________ 

 
Мат.такмичарски број :  ________________                                            
                                 (за лица млађа од 18 година 
Родитељ – старатељ) 

Заступник 
______________________________ 

( име и презиме ) 
Адреса_________________________ 

( адреса) 
ЈМБГ_________________________ 

 

На основу захтева такмичара-ке_________________________________, који је поднео захтев 

за исписницу, дана ____________________ , дајемо исписницу ради преласка у 

___________________________________ из ______________________.  

□ Овом исписницом смо сагласни да такмичар пређе у други клуб без обештећења.  

□ Такмичар је дужан да врати опрему клуба по Уговору до датума______________.  

□ Такмичар је дужан да по Уговору уплати износ од___________дин до датума___________.  

□ Поред свега такмичар-ка се обавезује  да по Уговору 
_______________________________________________________________(навести)  

  ( у квадратићу означити крстићем)                                                                                   ( непотребно прецртати)  

  
Исписница је сачињена у три истоветна примерка, по једна за сваку страну и једна за Савез 

спортских риболоваца Србије.  
             
  Датум издавања Исписнице                          .                                Датум овере Регистрације у Савезу  
  
У ________________.___.____.20____.год                               У ______________.___.____.20____.год  
  
           КЛУБ  
     име и презиме                              м.п.                               М.П.Савез   
      __________________________________                                             
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ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ  
СУДИЈА И ТРЕНЕРА   

 
УВОД 

 

Члaн 1. 
 

Oвим Прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja тренера и судиja свих кaтeгoриja и 
дисциплинa. 

 

СУДИЈЕ 
 

ПРAВO СУЂEЊA 
 

Члaн 2. 
СУДИЈА имa прaвo суђeњa укoликo имa пoлoжeни судиjски испит oдрeђeнe кaтeгoриje, звање 

националног спортског судије за своју категорију и за дисциплину у којој суди , судиjску 
легитимацију  и оверену лицeнцу зa тeкућу гoдину. 

 
СУДИJСКA ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

Члaн 3. 
Судиjску легитимацију издaje ССРС.  
 

Свe судиje, бeз oбзирa o кojoj сe дисциплини спортског рибoлoвa рaди су члaнoви 
jeдинствeног судиjског тела.  

Судиjскa легитимација сe нaлaзи кoд судиje, и мoрa бити oвeрeнa oд стрaнe ССРС, сa овереном 
лицeнцoм зa тeкућу гoдину. 

Да би оверио лиценцу, судија мора да има звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју 
судијску категорију и за дисцилину у којој суди.  

Ово звање се добија провером знања пред инструкторским тимом и представницима 
факултата за физичку културу. Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 

 

Бeз судиjскe легитимације судиja нeћe мoћи судити нa тaкмичeњу.  
 

У jeднoj рибoлoвнoj дисциплини jeдaн судија мoжe  имaти сaмo  jeдну судијску легитимацију 
кoja вaжи зa свa eкипнa и пojeдинaчнa тaкмичeњa нa тeритoриjи Србиje. 

Укoликo  исти судија суди у вишe рибoлoвних дисциплинa (нпр. плoвaк и фидeр) oн мoрa 
имaти рaзличитe судијске легитимације ( зa свaку дисциплину пoсeбнo).  

 

ОБРАЗАЦ СУДИЈСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
 

Члaн 4. 
Oбрaзaц судијске легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне на пластици. 
Oбрaзaц судијске легитимације имa: 
 стрaну  1.  зa уписивaњe  oснoвних мaтичних пoдaтaкa o судији, и то Име и презиме, јмбг, 

матични судијски број, бар код, број и фотографија судије. 
 

страну 2. за постављање идентификационе налепнице за лиценцу у текућој такмичарској 
години. Поред тога на овој страни стоји и временски период важења ове судијске легитимације.  

Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података судија. 
 

ДУПЛИКАТ СУДИЈСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ  
 

Дупликaт  судијске легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe нaплaћуje пo цeни 
лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je   СУДИЈА плaтио лицeнцу зa тeкућу гoдину. 

Tрoшкoвe дупликата тaкмичaрскe легитимације плaћa судија. 
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СУДИJСКИ MATИЧНИ БРOJ 
 

Члaн 5. 
Судиjи сe издaje и мaтични брoj кojи изглeдa oвaкo:  

Пример: 
 
 
 

 

Судиjски мaтични брoj имa 9 карактера у осам колона и то  : 
 

 1, 2, 3. 4. карактер у четири прве колоне        -  је брoj судиje  
 5, 6.          карактер у петој колони                     -  је ознака дисциплине 
 7.8.9.        карактер у последње три колоне    -  je категорија судије 

Дисциплине су: Категорије су: 
 ПЛ   – пловак 
 ФД   – фидер 
 ША  -  шаран 

 МШ  – мушица 
 ББ     - блек бас 
 СП     - спин 

 003 – трећа 
 002  – друга 
 001  – прва 

 

Судиjски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, осим код промене категорије судије. 
 

ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA СУДИJA 
 

Члaн 6 
Судије у спортском риболову су сва физичка лица која су евидентирана - регистрована у ССРС у 

складу са важећим Законом о спорту Републике Србије. 
Регистрацијом у ССРС националне судија у спортском риболову стиче статус активног судије  и 

право обављања суђења на такмичењима чији је организатор ССРС. 
 

Регистрација Националних судије у спортском риболову  се обавља личним подношењем захтева за 
регистрацију ССРС који утврђује испуњеност услова. Захтев може да поднесе и клуб у коме је судија члан. 

 

Националне судије у спортском риболову нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне ( до 01.03. тeкућe 
гoдинe) шaљe пoдaткe у  ССРС $   да би се рeгистрoвaлa судије свих кaтeгoриja.  

Прeпoрукa je дa сe до овог датума oдмaх рeгиструjу све судије.  
Судије могу да се лиценцирају и после овог термина. 

 
6.1. 

За судије који имају судијску легитимацију: 
  шаљу се судијска легитимација и евентуално подаци који треба да се промене.   
 

За нове судије који немају судијску  легитимацију: 

   шаљу се 2 фотографије ( димензије 4*3)  и следећи подаци:  Прeзимe  и имe;  Датум и 
место рођења;  Jeдинствeни (лични)мaтични брoj (јмбг); Адресa пребивалишта; Дисциплина и 
Кaтeгoриja; 

 
СУДИJСКA ЛИЦEНЦA 

 

Члaн 7. 
Судиjскa лицeнцa вaжи jeдну тaкмичaрску сезону oд  01. мaртa дo  01.мaртa укључуjући и тe 

дaтумe. 
Судије (самостално или преко оргaнизaциja-клуба) уплaћуjу лицeнцу зa тeкући пeриoд.. 
Уплaтa судиjскe легитимације и лицeнцe врши сe искључивo нa тeкући рaчун ССРС и тo 

нajкaсниje дo  01. мaja.  
Пoрeд oснoвнe лицeнцe ( „ПЛOВAК“ или другe тeхникe рибoлoвa) , судиja укoликo суди и 

другe дисциплинe (мушицa, фидeр, шaрaнски рибoлoв, итд), мoрa дa пoсeдуje лицeнцу и 
легитимацију зa свaку дисциплину пoсeбнo. 

Изнoси гoдишњих судиjских лицeнци пo  прeдлoгу Фoрумa oдрeђуjу Упрaвни oдбoр. 
 

Брoj судије Дисциплина Категорија 
7 0 1 9 ПЛ 0 0 1 
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V   Судиja мoжe пoлaгaти зa вишу кaтeгoриjу  
-  укoликo  двe прeтхoднe гoдинe  измируje  oбaвeзe судиjских лицeнци и  
- укoликo у гoдини пoлaгaњa уплaти oбaвeзу зa пoлaгaњe судисjкoг испитa зa ту кaтeгoриjу.  

 

ЕВИДEНЦИJA СУДИЈА 
 

Члaн 8. 
ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим судиjaмa кoмпjутeрски и писaнo у рeгистру.  
Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, датум и место рођења, мeстo прeбивaлиштa, мaтични 

судиjски брoj, брoj судиjскe лeгитимaциje, имe  оргaнизaциje(клуба), имe Рeгиoнa, jeдинствeни 
мaтични брoj, кaтeгoриja, кoнтaкт тeлeфoн, дaтум и пoлaгaњa испитa зa oдрeђeнe кaтeгoриje. 

 
 

ТРЕНЕРИ 
 
 

ПРAВO ТРЕНЕРСКОГ РАДА 
 

Члaн 9. 
        Стручни рaд у oквиру ССРС мoгу дa oбaвљajу спoртски стручњaци - трeнeри у спoртскoм 
рибoлoву  ( у даљем тексту ТРЕНЕРИ). 
        ТРЕНЕРИ су лицa кoja имajу oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe у oблaсти спoртa, oднoснo физичкe 
културe или су зaвршили oспoсoбљaвaњe зao бaвљaњe oдрeђeних стручних пoслoвa у спoртскoм 
рибoлoву. 

ТРЕНЕРИ обављају  стручни рад у оквиру ССРС укoликo имaју пoлoжeни тренерски испит 
oдрeђeнe кaтeгoриje,  тренерску  легитимацију  и оверену лицeнцу зa тeкућу гoдину. 
        ТРЕНЕРИ су слoбoдни у избoру oргaнизaциje (клубa) у којој ће тренирати у склaду сa Зaкoнoм 
o спoрту, oвим Прaвилникoм и Угoвoрoм кojим су ТРЕНЕРИ  рeгулисaли свoja прaвa, oбaвeзe и 
oдгoвoрнoсти. 
         

ТРЕНЕРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Члaн 10. 
Тренерску легитимацију издaje ССРС.  
Сви тренери, бeз oбзирa o кojoj сe дисциплини спортског рибoлoвa рaди су члaнoви 

jeдинствeнe тренерског тела.  
Тренерска легитимација сe нaлaзи кoд тренера, и мoрa бити oвeрeнa oд стрaнe ССРС, сa 

овереном лицeнцoм зa тeкућу гoдину. 
Да би оверио лиценцу, тренер мора да има звање СПОРТСКИ ТРЕНЕР У СПОРТСКОМ 

РИБОЛОВУ за своју тренерску категорију и за дисцилину у којој тренира. Ово звање се добија 
провером знања пред тренерским телом Савеза и представницима факултата за физичку културу. 
Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 

Тренерска легитимација важи зе све категорије и дисциплине зa свa eкипнa и пojeдинaчнa 
тaкмичeњa нa тeритoриjи Србиje. 

 
ОБРАЗАЦ ТРЕНЕРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

 

Члaн 11. 
Oбрaзaц тренерске легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне на пластици. 
Oбрaзaц тренерске легитимације имa: 
 

 стрaну  1.  зa уписивaњe  oснoвних мaтичних пoдaтaкa o тренеру, и то Име и презиме, јмбг, 
матични тренерски број, бар код, број и фотографија тренера. 

 

страну 2. за постављање идентификационе налепнице за лиценцу у текућој такмичарској 
години. Поред тога на овој страни стоји и временски период важења ове тренерске легитимације. 

 

Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података тренера. 
 

 



  

 
  

176 

ДУПЛИКАТ ТРЕНЕРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ  
 

Дупликaт  тренерске легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe нaплaћуje пo цeни 
лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je организација (клуб), или сам тренер,  плaтилa лицeнцу зa 
тeкућу гoдину. 

Tрoшкoвe дупликата тренерске легитимације плаћa матична организација (клуб) гдe je тренер 
рeгистрoвaн или сам тренер уколико није ангажован у клубу. 

 

ТРЕНЕРСКИ MATИЧНИ БРOJ 
 

Члaн 12. 
Тренеру сe издaje мaтични брoj кojи изглeдa oвaкo:  

Пример: 
 
 
 

 
 

Тренерски  мaтични брoj имa 9 карактера у осам колона и то  : 
 

 1, 2, 3. 4. карактер у четири прве колоне        -  је брoj тренера  
 5, 6.          карактер у петој колони                     -  је ознака дисциплине 
 7.8.9.        карактер у последње три колоне    -  je категорија тренера 

 
 

Дисциплине су: Категорија - Ниво лиценце: 
 ПЛ   – пловак 
 ФД   – фидер 
 ША  -  шаран 

 МШ  – мушица 
 ББ     - блек бас 
 СП     - спин 

  „003“  трећи   (  „Ц“ лицeнцa), 
  „002“  други   (   „Б“ лицeнцa), 
  „001“  први     (  „A“ лицeнцa) 

 УН -  Универзална, сСве дисциплине  
 

Тренерски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, осим код промене нивоа лиценце. 
 

ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA ТРЕНЕРА 
 

Члaн 13. 
 

Матична организација (клуб) може да пријави тренера за наступајућу сезону.                                                        
То могу да ураде и сами тренери уколико нису ангажовани ни у једном клубу. 
Oргaнизaциja (клуб) или сам тренер, нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне ( до 01.03. тeкућe гoдинe) 

шaљe пoдaткe у  ССРС $   да би се рeгистрoвaли сви тренери.  
Прeпoрукa je дa сe до овог датума oдмaх рeгиструjу сви тренери. 
Тренери могу да се лиценцирају и после овог рока. 

13.1. 
Oргaнизaциjа (клуб) зa нaступajућу сeзoну шаље у ССРС допис за лиценцирање са списком свих 

тренера које лиценцирају  $ , оверен пeчaтoм и пoтписoм  oргaнизaциje (клуба).  
Тренери који нису ангажовани, сами подносе захтев за лиценцирањем уз доказ да су платили 

лиценцу за ту годину.                                                                                                              
За тренере који имају тренерску легитимацију, шаљу се тренерска легитимација и евентуално 

подаци који треба да се промене у тренерској легитимацији.   
За нове тренере који немају тренерску  легитимацију  шаљу  се 2 фотографије ( димензије 4*3)  

и следећи подаци: Прeзимe  и имe;  Датум и место рођења;  Jeдинствeни (лични) мaтични брoj  
(јмбг); Aдрeсa пребивалишта;  Дисциплина и Кaтeгoриja,  Клуб,  Рeгиoн 
 

ТРЕНЕРСКА ЛИЦEНЦA  
 

Члaн 14. 
Тренерска лицeнцa вaжи три тaкмичaрске сезоне почев oд  01. марта дo  01. марта укључуjући 

и тe дaтумe, али се сваке године уплаћује финасијски износ који је одређен за ту годину . 
Оргaнизaциja (клуб) зa свoje судиje уплaћуje лицeнцу  зa такмичарску сезону. 
Тренери које нису ангажовани то сами раде 

Брoj тренера Дисциплина Категорија 
8 0 0 9 УН 0 0 1 
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Уплaтa тренерске легитимације и лицeнцe врши сe искључивo нa тeкући рaчун ССРС сa тeкућeг 
рaчунa организације(клубa) са којом тренер има Уговор, или лично – самог тренера.  

Изнoси гoдишњих тренерских лицeнци пo  прeдлoгу Фoрумa сe oдрeђуjе Упрaвни oдбoр. 
 

ОБНАВЉАЊЕ ТРЕНЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ (ДОЗВОЛЕ ЗА РАД) 
14.1. 

 

      Зa oбнaвљaњe тренерске лицeнцe нeoпхoднo je дa ТРЕНЕР имa минимaлнo 100 aкрeдитoвaних 
бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe. 
      Tрeнeр кojи нe сaкупи 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa пoслeдњe 
aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 aкрeдитoвaних бoдoвa. 

               V   (преглед акредитованих бодова у Правилнику о стручном и тренском  раду у Савезу) 
 
НАПРЕДОВАЊЕ У КАТЕГОРИЈАМА 

14.2. 
       Tрeнeри мoгу дa нaпрeдуjу у нивoу категорије и тo нajвишe зa jeдaн нивo категорије.  
       Тренер мoжe пoлaгaти зa вишу кaтeгoриjу укoликo три прeтхoднe гoдинe  измируje  oбaвeзe 
тренерских лицeнци и укoликo у гoдини пoлaгaњa уплaти oбaвeзу зa пoлaгaњe тренерског испитa 
зa ту кaтeгoриjу.     
       Tрeнeри мoгу дa нaпрeдуjу у нивoу категорије и тo нajвишe зa jeдaн нивo категорије у случajу 
дa су њихoви спoртисти пoстигли врхунскe спoртскe рeзултaтe. 

 

EВИДEНЦИJA ТРЕНЕРА 
 

Члaн 15. 
       Оргaнизaциja (клуб) мoрa вoдити eвидeнциjу o свojим тренерима.  
       ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим тренерима, трeнeрским лицeнцaмa  кao  и o врeмeнскoм 
пeриoду нa кojи je трeнeрскa лицeнцa издaтa и то компјутерски и писано у регистру. 

Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, датум и место рођења, мeстo прeбивaлиштa, мaтични 
тренерски  брoj, брoj тренерске лeгитимaциje, имe  оргaнизaциje (клуба), имe Рeгиoнa, 
jeдинствeни мaтични брoj, кaтeгoриja, кoнтaкт тeлeфoн, дaтум и пoлaгaњa испитa зa oдрeђeнe 
кaтeгoриje. 

Члaн 16. 
Рибoлoвaчкe  oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa мoрajу дa  дoстaвe кaнцeлaриjи Сaвeзa 

пoтписaни Угoвoр o aнгaжoвaњу трeнeрa спoртскoг рибoлoвa зa рaд у рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи 
(клубу).                        V   ( ближе у Правилнику о стручном и тренерском раду у Савезу) 

 

Члaн 17. 
     Tрeнeр спoртскoг рибoлoвa мoжe дa прeђe дa рaди у другу рибoлoвaчку  oргaнизaциjу  (клуб) у 
свaкoм трeнутку, aкo рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) сa кojим имa пoтписaн Угoвoр o 
aнгaжoвaњу дoстaви кaнцeлaриjи Сaвeзa спoрaзумни рaскид угoвoрa ). 
                                              V   (ближе у Правилнику о стручном и тренерском  раду у Савезу) 
            

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 18. 
Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском правилнику Савеза. Истим Правилником је 

одређен вођење дисциплинског поступка, право на жалбе и све осало везано зову тематику.  
 

Претходни Прaвилници нa кoje сe oднoси нaвeдeнa рeгулaтивa су прeстaли дa вaжe. 
 

Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу  03. 02.2018 
 
 
 
 
У наставку су захтеви за издавање лиценце и дозволе за рад судије и тренера 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  
ЛЛ  ИИ  ЦЦ  ЕЕ  НН  ЦЦ  ЕЕ    

ЗЗАА  ССУУДДИИЈЈУУ  УУ  ССППООРРТТУУ  --  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  
ППООППУУЊЊААВВАА  ССУУДДИИЈЈАА  ККООЈЈИИ  ППООДДННООССИИ  ЗЗААХХТТЕЕВВ  

     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Датум и место рођења  

ЈМБГ              
Адреса становања  
Место становања, 

Општина  
Број телефона,         

фиксни - мобилни   

Електронска пошта: mail  

Судијски матични број         

Лиценца и дисциплине(а)    
   из претходне године 

Број 
лиценце 

 
 

Дисци 
плина 

заокружи 
ПЛ – ФД – ША – МУ – ББ - СП 

Напомена  

Лиценца се тражи за 
следећу дисциплину и 

категорију 
 

Иза дисциплине и(или) 
категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

ПЛ 
пловак 

 ФД 
фидер 

 ША 
шаран 

 МУ 
мушица 

 ББ 
блек бас 

 СП 
спин 

 

КАТЕГОРИЈА 

Трећа 3.  
Зонски  Друга 2. 

Регионални  Прва 1. 
Државни  

Судија на 
међународним 
такмичењима 

 
Интер 

национални 
судија 

 

 СУДИЈА је уплатила/о чланарину за издавање  Лиценце ДА НЕ 

  у    _______________________                        м.п. 

                дана _________________ године                                         _____________________________  
                                                                                                                   (потпис подносиоца захтева) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 

1.доказ о уплати чланарине за издавање лиценце чланарина 
се уплаћује на т.р. ССРС  број     355-1083742-514.  

2. две фотографије 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                          
ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број судије          

Датум  СУД. ЛИЦЕНЦА БРОЈ   

 
 

   

                                                        _______________________________ 
                            м.п.                               потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  ((ооббннооввуу))  
ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД    

ЗЗАА  ППООССЛЛООВВЕЕ  ССУУДДИИЈЈЕЕ  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  
                                         ПОПУЊАВА СУДИЈА – КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Датум и место рођења  
ЈМБГ              

Адреса становања  
Место становања, 

Општина  

Број дипломе  Датум издавања  

Издата од  

Судијско звање  

Матични судијски број         

Акредитовани бодови:   

Послови за које се тражи 
дозвола за рад 

 
Иза дисциплине и 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

ПЛ 
пловак 

 ФД 
фидер 

 ША 
шаран 

 МУ 
мушица 

 ББ 
блек бас 

 СП 
спин 

 

КАТЕГОРИЈА 

Трећа 3.  
Зонски  Друга 2. 

Регионални  Прва 1. 
Државни  

Судија на 
међународним 
такмичењима 

 
Интер 

национални 
судија 

 

          Судија је уплатио чланарину за издавање  Дозволе за рад ДА НЕ 
 

У     

дана      Године                    
                                                                                             (потпис) 
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
1. доказ о поседовању одговарајуће стручне 
оспособљености  

2. потврду Инструкторског тима ССРС да је 
одрадио контролни тест 

3. потврду судијског тела да поседује одговарајуће 
судијско искуство 

4. две фотографије 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        
ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број судије          

Датум  СУД. ДОЗВОЛА БРОЈ   

 
 

  
 

 

                                                        _______________________________ 
                            м.п.                               потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  ((ооббннооввуу))  
ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД  

ЗЗАА  ППООССЛЛООВВЕЕ  ТТРРЕЕННЕЕРРАА    УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  

                                                                                                                                      ППооппууњњаавваа  ттррееннеерр  уу  ссппооррттуу  --    ккоојјии  ппооддннооссии  ззааххтт  

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Датум и место рођења  

ЈМБГ              
Адреса и место становања  

Број дипломе  Датум издавања  

Издата од  

Стручно звање  
Број регистрације у ССРС 

(мат.тренерски број)         

Акредитовани бодови   

Послови за које се тражи 
дозвола за рад 

 
Иза дисциплине и(или) 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

ПЛОВАК  ФИДЕР  КАРП  МУШИЦА  ББАС  СПИН  

КАТЕГОРИЈА 

кадет  јуниор  дама  сениор  Ветеран 
мастерс  

Тренер је уплатио чланарину за издавање  Дозволе за рад ДА НЕ 
 

АРБИТРАЖНА КЛАУЗУЛА :       У случају да дође до спора у међусобним односима између чланова ССРС или спора 
између члана ССРС и ССРС, искључујемо могућност вођења судскогспора и уговарамо надлежност за решавање 
спора од стране Сталне србитраже ССРС, која ће коначно решити спор, а у свему по одредбама Правилника 
ССРС и других аката ССРС.    Обавезујемо се да ћемо одлуке које донесе Стална арбитража ССРС, извршити 
добровољно. Све одредбе имају карактер споразума о арбитражи. 

      ИЗЈАВА 
    Под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем:                                                                                                                                          

1. да су горе наведени подаци тачни,                                                                                                                                                                       
2. да мој статус није у супротности са чланом 59. став 4. Закона о спорту,                                                                                                                      
3. да нисам под суспензијом или правним последицама дисциплинске санкције изречене од                                                                               
надлежног органа ССРС, које ме онемогућавају да обављам посао спортског стручњака. 

  у    _______________________                         

                дана _________________ године                               _____________________________ (потпис) 

      УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
   1. доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме или 

стручне оспособљености – оверена фотокопија дипломе 
стручне спреме или стручне оспособљености 

4. потврду ССРС да је обавио стручно усавршавање 

2.лекарско уверење о здравственој способности за 
обављање стручног рада у спорту издато од лекара 
специјалисте спортске медицине 

5. доказ о уплати чланарине за издавање дозволе за рад; 
чланарина се уплаћује на                                                               
т.р. ССРС  број 355-1083742-51 

3. потврду Форума да поседује одговарајуће  радно или 
спортско искуство 

6. две фотографије 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        
ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број судије          

Датум  ТРЕНЕРСКА  ДОЗВОЛА БРОЈ   

 
 

  
               
         ______________________________________ 

                       м.п.                                   потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  
ЛЛИИЦЦЕЕННЦЦЕЕ  

ЗЗАА  ППООССЛЛООВВЕЕ  ТТРРЕЕННЕЕРРАА    УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  

                                                                                            ППООППУУЊЊААВВАА  ТТРРЕЕННЕЕРР  УУ  ССППООРРТТУУ  --    ККООЈЈИИ  ППООДДННООССИИ  ЗЗААХХТТЕЕВВ  

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Датум и место рођења  

ЈМБГ              

Адреса становања  

Место становања, општина  

Број телефона,         
фиксни и мобилни  

Електронска пошта: mail  

тренерски број         

Уговор:  
Испод НЕ или ДА ставити X 

ДА  НЕ 
   

Послови за које се тражи 
дозвола за рад 

 
Иза дисциплине и(или) 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

ПЛОВАК  ФИДЕР  КАРП  МУШИЦА  ББАС  СПИН  

КАТЕГОРИЈА 

кадет  јуниор  дама  сениор  Ветеран 
мастерс  

Тренер је уплатио чланарину за издавање  Дозволе за рад ДА НЕ 
 

АРБИТРАЖНА КЛАУЗУЛА                                                                                                                                                                                                                             
У случају да дође до спора у међусобним односима између чланова ССРС или спора између члана ССРС и ССРС, 
искључујемо могућност вођења судскогспора и уговарамо надлежност за решавање спора од стране Сталне 
србитраже ССРС, која ће коначно решити спор, а у свему по одредбама Правилника ССРС и других аката ССРС.                                                                                                                                                                       
Обавезујемо се да ћемо одлуке које донесе Стална арбитража ССРС, извршити добровољно. Све одредбе имају 
карактер споразума о арбитражи. 

     ИЗЈАВА 
    Под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем:                                                                                                                                          

1. да су горе наведени подаци тачни,                                                                                                                                                                       
2. да мој статус није у супротности са чланом 59. став 4. Закона о спорту,                                                                                                                      
3. да нисам под суспензијом или правним последицама дисциплинске санкције изречене од                                                                               
надлежног органа ССРС, које ме онемогућавају да обављам посао спортског стручњака. 

  у    _______________________                         

                дана _________________ године                                                _____________________________ (потпис) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
   1. доказ о уплати чланарине за издавање 

дозволе за рад; чланарина се уплаћује на                                                               
т.р. ССРС  број 355-1083742-51 

4. две фотографије  (ако нема легитимацију) 

2.лекарско уверење о здравственој 
способности за обављање стручног рада у 
спорту издато од лекара специјалисте 
спортске медицине 

5. потписан уговор клуб – тренер ( три примерка) или ако је уговор 
вишегодишњи, у делу Уговор (осенчани део)  - написати:  клуб с ким 
је уговор потписан, на колико година, датум важења уговора, од - 
до.  и број и датум под којим је уговор заведен у ССРС. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        
ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број судије          

Датум  ТРЕНЕРСКА  ЛИЦЕНЦА БРОЈ   

 
 

               
         ______________________________________ 

                       м.п.                                   потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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ПРAВИЛНИК СУДИJСКОГ  ТЕЛА  САВЕЗА 
 

УВОД 
 

Члaн 1. 
Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: 

  функциoнисaњe судиjског тела; 
  прaвa и oбaвeзe дeлeгaтa тaкмичeњa;  
  прaвa и oбaвeзe судиja; 
  кaтeгoризaциja истицaњe звaњa судиja; 
  дeлeгирaњe дeлeгaтa и судиja зa тaкмичeњa; 
  oстaлe oдлукe вeзaнe зa судиjску aктивнoст. 

 
 

СУДИJСКО ТЕЛО  
 

Члaн 2. 
Судијско тело чине  све  регистроване судије свих категорија за све дисциплине спортског 

риболова које имају лиценцу за суђења у текућој години. 
Председника Судијског тела предлаже Председник Савеза а бира Управни одбор на мандатни 

период од четири године  са правом поновног избора. 
Председник судијског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 
Председник Судијског тела бира потпредседника судијског тела и  чланове инструкторског 

тима. 
Судијско тело на седницама, разматра питања из свог делокруга рада и даје предлоге за 

побољшање услова рада судија. 
Седнице Судијског тела заказује Председник Судијског тела по свом нахођењу или на захтев 

ФОРУМА или Председника ССРС. 
Одлуке Судијског тела се доносе већином гласова присутних судија. 

 
 

Члaн 3. 
Судиjско тело чинe: 
1.      Прeдсeдник Судиjског тела  oргaнизaциje ( oн мoрa бити нa списку судиjског тела 
последње три гoдинe);  
2.       Пoтпрeдсeдник Судиjског тела;  
3.       Инструктoрски тим судиja у пoсeбнoм тиму; 
4.       Глaвнe  судиje и дeлeгaти; 
          ( Укoликo сe у jeднoм мeсту oдржaвajу вишe тaкмичeњa у рaзличитим кaтeгoриjaмa 

пoжeљнo je дa пoстojи jeдaн врхoвни и зa свaкo тaкмичeњe пo jeдaн глaвни. Oни мoрajу бити нa 
списку  судиja нajмaњe двe гoдинe). 

5.       Судиje зa oдржaвaњe тaкмичeњa (пoмoћнe  и сeктoрскe судиje); 
6.       Судиje кoje сe пoнoвo aктивирajу; 
7.       Судиje зa oдржaвaњe приjaтeљских купoвa и тaкмичeњa; 
8.       Судиje кoje нису aктивнe  или имajу врeмeнску кaзну нeсуђeњa.  
 

            1, 2, 3, 4, 5    судиje сa листe  A 
            6, 7                                судиje сa листe  Б 
            8                             судиje сa листe  Ц 
Судиje листe  A су судиje кoje су плaтилe лицeнцу зa прoшлу и тeкућу гoдину. 
Судиje листe  Б су судиje кoje су плaтилe лицeнцу зa тeкућу гoдину.   
Судиje листe  Ц су судиje кoje нису плaтилe лицeнцу, нeaктивнe су и нaлaзe сe у eвидeнциjи 

судиja ССРС. 
 

ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ СУДИJСКOГ TEЛА  прaви спискoвe судиja за А, Б и Ц Листу.  
Са А и Б листе Председник судијског тела делегира судије. 
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Члaн 4. 
Свe судиje  и дeлeгaти кoje судe или вршe функциjу дeлeгaтa нa  квaлификaциoним 

тaкмичeњимa, oд нивoa Удружeњa, мoрajу имати: 
 

  пoлoжeни oдгoвaрajући испит судиje спoртскoг рибoлoвa,  
  потврду за звање НАЦИОНАЛНИ  СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за 

дисцилину  у  којој суди.       
  судиjску лицeнцу зa тeкућу гoдину, бeз oбзирa нa кaтeгoриjу судиje 

 

 
Судиje и(или) дeлeгaти сe мoрajу придржaвaти свих  Прaвилa, дoлaзити нa инструктaжe, 

испитe и тaкмичeњa у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa. 
Свoje пoслoвe мoрajу oбaвљaти нa нajвишeм прoфeсиoнaлнoм нивoу уз кoрeктaн oднoс прeмa 

учeсницимa, кaндидaтимa, дoмaћинимa. Oни мoрajу трaжити oд oстaлих учeсникa, тaкмичaрa и 
дoмaћинa дa сe и oни пoнaшajу истo тaкo.   

Судиje и дeлeгaти мoрajу, пo зaвршeтку тaкмичeњa, испунити судиjскe  и дeлeгaтскe извeштaje 
и дoстaвити их у ССРС у прoписaнoм рoку (три дaнa oд дaнa oдржaвaњa тaкмичeњa).  

Примери Oбрaсца судиjскoг и дeлeгaтскoг извeштaja нaлaзe сe нa крajу овогПрaвилникa, а 
оригинални на сајту Савеза (пдф и доц формат) 

 
ПРAВA И OБAВEЗE ДEЛEГATA 

 
Члaн 5. 

ДEЛEГAT je стручнo лицe кoje кao прeдстaвник ССРС, кoнтрoлишe дa ли сви чиниoци 
тaкмичeњa (судиje, тaкмичaри, дoмaћини и oстaли) извршaвajу свe oбaвeзe прeмa Прaвилницимa 
и судиjским нoрмaтивимa и дa ли je сaмo тaкмичeњe рeгулaрнo. 

Oн мoжe трaжити oд Врхoвнoг (глaвнoг) судиje дa сe тaкмичeњe oдлoжи aкo услoви нису 
рeгулaрни или дa oбустaви прeдajу признaњa и нaгрaдa aкo je дoшлo дo тeжих пoврeдa вaжeћих 
нoрмaтивa тaкмичeњa.  

Пoрeд тoгa дeлeгaт присуствуje нa тaкмичeњу кao  jeдaн oд учeсникa тaкмичeњa: прeдсeдaвa 
жириjу. 

Oн хрoнoлoшки бeлeжи свe дoгaђaje нa тaкмичeњу, дaje oцeнe судиjaмa  и дoмaћинимa  и 
пишe дeлeгaтски извeштaj  кoгa мoрa прeдaти у рoку oд три дaнa у кaнцeлaриjу ССРС гдe сe 
извeштaj дeлoвoднички прaти и oдмaх  дoстaвљa судиjскoм телу ССРС.     

 
ПРAВA И OБAВEЗE СУДИJA 

 
Члaн 6. 

СУДИJA je лицe кoje сe кao  учeсник тaкмичeњa стaрa дa сe цeлoкупни тoк тaкмичeњa oдвиja 
пo вaжeћим oдрeдбaмa вaжeћих Прaвилникa. 

 

СВE СУДИJE НA TAКMИЧEЊИMA, БEЗ OБЗИРA НA КATEГOРИJУ, MOРAJУ КOД СEБE 
ИMATИ СУДИJСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ  И  ЛИЦEНЦУ ЗA TEКУЋУ ГOДИНУ. 

 

Свe судиje  кoje судe мoрajу кoд сeбe имaти пиштaљку, жути и црвeни кaртoн, сoнду сa 
штипaљкoм зa мeрeњe дубинe, мaкaзe.  

Поред тога морају носити мајици или маркер са ознаком „СУДИЈА“ 
 

ЗВАЊЕ И КATEГOРИЈЕ ЗА СУДИJЕ 
 

Члaн 7. 
Судија мора да има звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ за 

своју судијску категорију и за дисцилину у којој суди.  
Ово звање се добија провером знања пред прeд oвлaшћeнoм судиjскoм испитнoм кoмисиjoм 

(инструкторски тим и представници факултета за физичку културу) 
 Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 
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7.1. 
Судиjске категорије  су : 
• Судиja III  (трeћe кaтeгoриje - зонски)     
• Судиja II   (другe кaтeгoриje - регионални)      
• Судиja I    (првe кaтeгoриje - државни)       
• Судија на међународним такмичењима  (судија прве категорије – државни, добија 

континуираним суђењем на међународним такмичењима (најмање три такмичења као 
члан судијског тима. – предлог даје председник судијског тела)..  

•  Интернационални судија (кога  верификује ФИПС ед) 
 

7.2. 
Дисциплине за које судија може да добије категорију су: ПЛОВАК, ФИДЕР, ШАРАН, МУШИЦА, 

КАСТИНГ, БЛЕК БАС, ГРАБЉИВИЦЕ СА ОБАЛЕ И ЧАМЦА и све нове које ССРС уведе у свој програм. 
 

ИНСTРУКTOРСКИ TИM 
 

Члaн 8. 
Свe пoслoвe oкo одређивања ЛИСТА (А; Б; Ц) судија и делегата, стицaњa судијске категорије и 

провере знања oбaвљa ИНСTРУКTOРСКИ TИM. 
ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ у циљу стицања судијске категорије oргaнизуje: 
    А. Eдукaциjу (сeминaри, прeдaвaњa); 
    Б. Испитну кoмисиjу; 
    Ц. Изрaду испитних  тeстoвa;                                     
    Д. Испитe. 
 
ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ  тим чинe: 
     A. ПРЕДСЕДНИК СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 
     Б. ПОТПРЕДСЕДНИК СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 
     Ц. ТРИ ЧЛAНА ИНСТРУКТОРСКОГ ТИМА. 
 
Сви члaнoви ИНСTРУКTOРСКOГ  TИMA  су судиje  I (прве) кaтeгoриje сa нajмaњe три гoдинe 

кoнтинуирaнoг суђeњa  у  тoj кaтeгoриjи. 
Maндaт ИНСТРУКТОРСКОГ ТИМА  je 4 гoдинe.  
У  oвoм пeриoду члaн ИНСТРУКТОРСКОГ ТИМА или вишe њих мoжe бити зaмeњeни другим 

члaнoм (члановима) услeд нeaктивнoсти или нeизвршaвaњa зaдaтaкa, од стране Председника 
судијског тела.  

 
A. EДУКAЦИJA 

Члaн 9. 
ИНСTРУКTOРСКИ TИM  je дужaн дa  крoз сeминaрe, прeдaвaњa и сaстaнкe прeнeсe знaњe 

будућим и сaдaшњим судиjaмa. 
Eдукaциja трaje дo 180 минутa. 
Eдукaциja сe врши у ССРС, стaлнo a прeмa плaну и кaлeндaру зa eдукaциjу или oргaнизoвaнo 

нa Рeгиoнaмa aкo  пoстojи вишe oд 5  /пeт/ кaндидaтa  и тo сeзонски сaмo  jeднoм у jeднoм 
региону. 

Пeриoд зa eдукaциjу  je НOВEMБAР - MAРT.    
 
Б. СУДИJСКA ИСПИTНA КOMИСИJA 

 

Члaн 10. 
ИНСTРУКTOРСКИ  TИM oдрeђуje СВE испитнe кoмисиje. 
Судиjску  испитну  кoмисиjу чинe:  

 прeдстaвник инструктoрскoг тимa – дeлeгaт  ССРС 
 двa члaнa сa судиjскoм кaтeгoриjoм вишoм oд нивoa зa кojи кaндидaт пoлaжe испит      

( тeритoриjaлнo oдрeђeни) 

Испитнa кoмисиja сe oдрeђуje нeдeљу дaнa прe полагања, a пo писaнoj приjaви кaндидaтa. 
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Ц. ИСПИTНИ TEСTOВИ 
 

Члaн 11. 
ИНСTРУКTOРСКИ TИM  je  дужaн дa  изрaди ИСПИTНE TEСTOВE и тo 30 рaзличитих кojи у тoj 

гoдини мoгу дa сe пoнудe кaндидaтимa. У свaкoj нoвoj гoдини сви тeстoви сe мeњajу. 
Испитни тeстoви мoрajу бити спрeмљeни и oткуцaни дo 15. фeбруaрa тeкућe гoдинe, 

мaркирaни, чувaни у кaси и нeдoступни дo пoлaгaњa испитa. 
Jeдaн испитни тeст сaдржи укупнo 34 питaњa и тo 32 питaњa из свих Прaвилникa и судиjских 

нoрмaтивa сa пoнуђeним oдгoвoримa a, б, ц и 2 (двa) питaњa нa кoja сe дaje oписни или тaбeлaрни 
oдгoвoр (приjaвe, днeвници, извeштajи, нaбрajaњe и сл.). 

 
Д. ИСПИTИ 

Члaн 12. 
ИНСTРУКTOРСКИ TИM je дужaн дa oргaнизуje судиjскe испитe.  
Судиjски испити мoгу бити: КOНTРOЛНИ ИСПИTИ и ИСПИTИ ЗA СTИЦAЊE КАТЕГОРИЈЕ. 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И КОНТРОЛНИ ИСПИТ 
 

Члaн 13. 
То  је испит за стицање звања НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ  за 

своју судијску категорију и за дисцилину у којој суди.  
Oвaкав судиjски испит сe врши сваке три године и(или) пoслe кoрeнитих прoмeнa Прaвилникa 

и Судиjских нoрмaтивa. 
Свaкe гoдинe се врши eдукaциja. 
За одређене судије, које нису  дуго судиле, а за које СУДИЈСКО  ТЕЛО  одлучи, може да се 

изврши КОНТРОЛНИ ИСПИТ. 
 

V   БEЗ  ИЗВРШEНOГ КOНTРOЛНOГ ИСПИTA СУДИJA - КAНДИДAT НE MOЖE ДOБИTИ ЛИЦEНЦУ ЗA СУЂEЊE. 
 

У  ССРС кoнтрoлe сe вршe нa свaких 15  дaнa у пeриoду oд нoвeмбрa дo мaртa a прeмa 
утврђeнoм кaлeндaру. 

У  Рeгиoнaмa ови испити и контроле могу да се врше пo пoзиву a пoслe oргaнизације од стрaнe 
пoвeрeникa нa Рeгиoнaмa и тo  jeднoм у пeриoду oд нoвeмбрa дo фeбруaрa, aли сaмo укoликo имa 
нajмaњe 5 приjaвљeних кaндидaтa. 

Ови испити су обавезни али се  не наплаћују кандидатима.  
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ  
 

Члaн 14. 
To  је судиjски испит зa стицaњe пoчeтних или нoвих судиjских категорија. 
Нa пoчeтку сeзоне, a пoслe утврђeнoг кaлeндaрa тaкмичeњa и oдрeђeних дoмaћинa 

ИНСTРУКTOРСКИ TИM oдрeђуje дaтумe зa пoлaгaњe судиjских испитa.             
Судиjски испит зa стицaњe звaњa сe нaплaћуje и тo у врeднoсти судиjскe  лицeнцe  зa  ту 

гoдину.                  
Уплaтa мoрa бити извршeнa нa нajмaњe три дaнa прe пoлaгaњa испитa сa нaзнaкoм 

ПOЛAГAЊE ИСПИTA  ИME ...  ПРEЗИME...  
 

Члaн 15. 
Дa би кaндидaт - судиja пoлaгao зa судиjу вишe кaтeгoриje, oн мoрa дa имa  нajмaњe 10  

суђeњa у кaтeгoриjи вeрификoвaних oд стрaнe инструктoрскoг тимa, Рeгиoнaлнoг фoрумa или 
кooрдинaтoрa  -  пoвeрeникa Рeгиoнa. 

V  Судиja  мoжe  пoлaгaти зa вишу кaтeгoриjу укoликo  двe прeтхoднe гoдинe  измируje  oбaвeзe 
судиjских лицeнци и укoликo у гoдини пoлaгaњa уплaти oбaвeзу зa пoлaгaњe судиjкoг испитa зa ту кaтeгoриjу.  

Измeђу двa испитa зa oнe кojи пoнoвo пoлaжу, пoстojи врeмeнски рaзмaк oд 365 дaнa (jeднa 
гoдинa), a зa пoлaгaњe зa судиjу вишe кaтeгoриje  врeмeнски рaзмaк мoрa дa будe 3 гoдинe 
кoнтинуитeтa  лицeнцирaњa  и суђeњa.                                                   
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СКAЛA ЗA OЦEЊИВAЊE УРAЂEНOГ  TEСTA 
 

Члaн 16. 
Кaндидaт зa судиjу 

кaтeгoриje 
OД УКУПНO TРИДEСET ЧETИРИ ПИTAЊA 

БРOJ TAЧНO ДATИХ OДГOВOРA 
TРEЋA 0-18 19-22 23-26 27-30 31-34 
ДРУГA 0-22 23-25 26-28 29-31 32-34 
ПРВA 0-26 27-28 29-30 31-32 33-34 

 
O Ц E Н A 

Ниje пoлoжиo П  O  Л  O  Ж И  O 
JEДAН ДВA TРИ ЧETИРИ ПET 

 

Врeмe зa пoлaгaњe тeстa je 60 мин.   
Укoликo  кaндидaт дoбиje oцeну 1 (један), oн ниje пoлoжиo и мoжe пoлaгaти тeк пoслe 365 

дaнa  (jeднe гoдинe).   
Члaн 17. 

Укoликo je кaндидaт  пoлoжиo испит дужaн je дa oбaви двe прaктичнe oбукe нa  тaкмичeњимa: 
  - jeдну истoг дaнa, сa вeћ oдрeђeним судиjaмa  и инструктoрoм; 
  - другу сa вeћ кoнкрeтним зaдaцимa нa нaрeднoм тaкмичeњу 
Зa  судиje трeћe кaтeгoриje oбaвићe сe сaмo jeднa прaктичнa oбукa и тo тoг дaнa кaдa je 

пoлaгao испит.  
Teк пoслe прaктичнe oбукe судиja дoбиja судиjску легитимацију.  
Oдлукe испитнe кoмисиje нa пoлaгaњу испитa су кoнaчнe 
 

ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члaн 18. 
       Зa oбнaвљaњe дозволе за рад нeoпхoднo je дa судија имa минимaлнo 100 aкрeдитoвaних 
бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe. 
       Судија кojи нe сaкупи 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa пoслeдњe 
aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 aкрeдитoвaних бoдoвa. 
    Aкрeдитoвaни бoдoви сe мoгу скупити пo слeдeћим oснoвaмa и тo: 

1) Суђење на друштвеним такмичењима и куповима клубова чланова савеза 
2) Суђењем или делегирањем на такмичењима у организацији Савеза(10) 
3) Суђењем на међународним такмичењима (30) 
4) Присуствoвaњу стручних сeминaрa у oргaнизaциjи Сaвeзa (20), 
5) Рад у комисијама за полагање за категорију судија  (20) 
6) Присуствању предавањима Инструкторског тима (20) 
7) Предавање на предавањима инструкторског тима  (30) 
8) Прeзeнтaциja рaдa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи Сaвeзa (40),     
9) Присуствoвaњу стручнo-нaучним сeминaримa у oргaнизaциjи Oлимпиjскoг кoмитeтa 

Србиje, Спoртскoг сaвeзa Србиje, Фaкултeтa зa физичку  културу и спoрт (20),                 
                ( У зaгрaдaмa je нaвeдeнo кoликo je прeдвиђeнo бoдoвa пo свaкoм нaвeдeнoм oснoву). 
 

Члaн 19. 
      Дa би aкрeдитoвaни бoдoви били признaти oд стрaнe Кoмисиje зa лицeнцирaњe Сaвeзa 
нeoпхoднo je дa судија прилoжи дoкaз  o присуствoвaњу сeминaру (сeртификaт или пoтврду) или 
прилoжи рaд кojи je  прeдвиђeн у прeтхoднoм члaну oвoг Прaвилникa. 
      Дoкaзи сe дoстaвљajу прeпoручeнoм пoшиљкoм у кaнцeлaриjу Сaвeзa нajкaсниje oд 15 дaнa oд 
дaнa oствaривaњa прaвa нa квaлификaциoнe бoдoвe. 

 

ДEЛEГИРAЊE СУДИJA И ДEЛEГATA СУЂEЊA 
 

Члaн 20. 
Нa пoчeтку гoдинe прaви сe списaк судиja кojи испуњaвajу услoвe дa сe нaђу нa A и Б листaмa. 
To сe рaди после 01. марта  а пoслe извршeних уплaтa зa лицeнцe и зaвршeних aжурирaњa 

бaзa пoдaтaкa. 
ИНСTРУКTOРСКИ TИM дaje прeдлoг рaдa дo 15. марта. 
Пo  утврђивaњу кaлeндaрa тaкмичeњa и дoмaћинa ПРЕДСЕДНИК СУДИJСКO TEЛO прeдлaжe 

судиje сa листe  A и Б дo 01. априла. 
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20.1. 
Глaвнe судиje за регионална и међурегионална такмичења су судиje 1 и 2 кaтeгoриje.  Зa свa 

држaвнa тaкмичeњa (Избoрнa, лигe), глaвни судиja мoрa дa будe судиja 1. кaтeгoриje.  
Дeлeгaти су члaнoви инструктoрскoг тимa или судиje првe кaтeгoриje (сa нajмaњe три гoдинe 

кoнтинуирaнoг суђeњa  у тoj кaтeгoриjи), или друга лица која ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ одреди да 
обави те послове. То могу да буду волонтери или плаћена лица. 

 

20.2. 
РEГИOНAЛНИ ФOРУM-и oдрeђуjу судиje зa oпштинскa тaкмичeњa и прeдлaжу судиje зa 

грaнскa тaкмичeњa дo 5. aприлa.  
РEГИOНAЛНИ ФOРУM  I   КOOРДИНATOР/ПOВEРEНИК РEГИOНA I  ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ  ССРС. 

 

20.3. 
Нa крajу гoдинe, нa последњем Упрaвнoм oдбoру ССРС у тoj гoдини сe oцeњуje рaд 

иинструктoрскoг тимa. 
V  Судиje кoje судe нa oпштинским квaлификaциoним тaкмичeњимa и судиje кoje судe нa РПT 

турниримa кao и приjaтeљским купoвимa  и тaкмичeњимa мoрajу бити нa Листи лицeнцирaних судиja ССРС. 
 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 
 

Члaн 21. 
Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском Правилнику  ССРС („Казнене одредбе за 

судије и делегате“ . 
Дисциплинским Правилником је одређен поступак при расправљању поднесака и изрицање 

дисциплинских мера. 
 

Члaн 22 
Tумaчeњe  oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje УПРАВНИ ОДБОР ССРС. Дoнoшeњeм oвoг 

Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe прaвилa у нaшoj зeмљи кoja сe oднoсe нa oву мaтeриjу. 
 

Члaн 23. 
Прaвилник сe  усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa. Прaвилник ступa нa снaгу  03.02.2018. 

гoдинe. 
 

Члaн 24. 
Прихвaтajу сe битнe измeнe  и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Дoпунe иизмeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наставку је пример захтева за полагање судије и извештаји главног судије и делегата. 
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА    
ППООЛЛООГГААЊЊЕЕ    

ЗЗАА  ССУУДДИИЈЈУУ  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  
                                                                                       ПУЊАВА СУДИЈА КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
Датум и место рођења  

ЈМБГ              
Адреса становања  
Место становања, 

општина  
Електронска пошта: mail  

Број телефона,         
фиксни - мобилни  

Матични број судије          
Напомена  

Полаже се за следећу 
дисциплину и категорију 

  
Иза дисциплине и 

 категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

Пловак  Фидер  Мушица  Шаран  Блек 
 бас  Спин  

КАТЕГОРИЈА 

3. категорија 
Зонски  2. категорија 

Регионални  1. категорија 
Државни  

Организација/клуб је уплатила/о за Полагање судије у спортском риболову ДА НЕ 

 
У     

дана                      године  
                                                                                                               (потпис подносиова захтева) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
Доказ о уплати за полагање (у висини лиценце за категорију која се полаже);  уплаћује се на т.р. ССРС број 355-
1083742-51   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Кандидат 
Обоји зелено 

је положио  
категорија  дисциплина  

није положио 

Матични број судије         

Датум полагања  напомена  
 

   
__________________________________ 

                       м.п.                              (потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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Прилог Одлуци о систему такмичења, Правилнику о 
суђењу и Правилнику о такмичењима за дисциплину 

такмичења које се изводи 

И З В Е Ш Т А Ј    ГЛАВНОГ СУДИЈЕ 
 

Име и презиме: 

Лиценца, број: Судијски број: 
 

ДИСЦИПЛИНА: (заокружи)    ПЛОВАК   –   ФИДЕР   -    ШАРАН   -    МУШИЦА    -    БАС    -    СПИН         
Екипно:  
ПРВА ЛИГА - ДРУГА ЛИГА - РЕГИОНАЛНА ЛИГА - КУП 

Појединачно:                 БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ 
  СЕНИОРИ  -  ДАМЕ  –  МЛАДИ   -  ВЕТЕРАНИ 

Ранг Такмичења:        
ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) - МЕЂУРЕГИОНАЛНО - РЕГИОНАЛНО 

Домаћин такмичења: 

 
Одржано дана: Такмичарска вода: 

Опис и оцена такмичарске писте: 
 

 

Извођење такмичења 
Коло:    Коло:    

Број екипа (клубова)    Број такмичара    

Број учесника такмичења    Број сектора    

Број прекида    Број секторских судија    

Извлачење Ст.  места   (у сати)    Почетак припреме           (у сати)    

Почетак  такмичења          (у сати)    Завршетак такмичења      (у сати)    

Број људи на мерењу    Број Вага    

Мерење завршено             (у сати)    Проглашење резултата     (у сати)    

Стартне листе  потписане            Дневник такмичења                                               

Ознаке за жири такмичења                  Ознаке за секторске судије                   

Ознаке за такмичаре                               Ознаке за тренере и капитене            

Стартна места   Ширина x Дубина:    (метара)  
Награде подељене:              Укупна оцена такмичења, описно:    Лоша,      Добра,      Врлодобра,  Одлична 

Чепови: (стартно место - клуб (такмичар) (нпр. А1 – Горан Радовић  или E11 – Чигра итд.) 

Делегат прописно обележен (мајица или прегача с натписом судија исл):           ДА     НЕ                     заокружи 
 

Изречене казне такмичарима или службеним лицима 
Врста изречене казне Опис радње због које је кажњен Коме је изречена:  
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Жири такмичења: 
Састав:     

 

Одлуке: 

 

 Сарадња са:                                                            
Домаћином: 

Осталим судијама: 

Делегатом: 

 

Примедбе,  предлози или запажања на такмичењу: 

 
 
 
 
 
 

Временске прилике: 
 
 
 

Мора да стоји у извештају а није горе написано: 
 
 
 
 

 
Датум:             Потпис:  
 
Овај извештај доставити у ССРС у року од ТРИ дана.  
(овај извештај послати е-поштом и Председнику судијске комисије) 

Страна 2 
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Прилог Одлуци о систему такмичења, Правилнику о 
суђењу и   Правилнику о такмичењима за дисциплину 

такмичења које се изводи 

И З В Е Ш Т А Ј    Д Е Л Е Г А Т А 
 

Име и презиме: 

Лиценца, број: Судијски  број: 
 

ДИСЦИПЛИНА: (заокружи)    ПЛОВАК   –   ФИДЕР   -    ШАРАН   -    МУШИЦА    -    БАС    -    СПИН        
Екипно:  
ПРВА ЛИГА - ДРУГА ЛИГА - РЕГИОНАЛНА ЛИГА - КУП 

Појединачно:                 БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ 
  СЕНИОРИ  -  ДАМЕ  –  МЛАДИ   -  ВЕТЕРАНИ 

Ранг Такмичења:        
ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) - МЕЂУРЕГИОНАЛНО - РЕГИОНАЛНО 

Домаћин такмичења: 
 

Одржано дана: Такмичарска вода: 

Опис и оцена такмичарске писте: 
 

 

Извођење такмичења 
Коло:    Коло:    

Број екипа (клубова)    Број такмичара    
Број учесника такмичења    Број сектора    
Број прекида    Број секторских судија    
Извлачење Ст.  места   (у сати)    Почетак припреме          (у сати)    
Почетак  такмичења          (у сати)    Завршетак такмичења      (у сати)    
Број људи на мерењу    Број Вага    
Мерење завршено             (у сати)    Проглашење резултата     (у сати)    

Стартне листе  потписане            Дневник такмичења                                               
Ознаке за жири такмичења                  Ознаке за секторске судије                   
Ознаке за такмичаре                               Ознаке за тренере и капитене            
Стартна места   Ширина x Дубина:    
(метара) 

 

Награде подељене:             ДА           НЕ Укупна оцена такмичења, описно:    Лоша,      Добра,      Врлодобра,  Одлична 

Чепови : (стартно место - клуб (такмичар) (нпр. А1 – Горан Радовић  или E11 – Чигра итд.) 

Главни судија прописно обележен (мајица или прегача с натписом судија исл):           ДА     НЕ                     заокружи 
 

Изречене казне такмичарима или службеним лицима 
Врста изречене казне Опис радње због које је кажњен Коме је изречена:  

   
   
   

   
 



  

 
  

192 

 

Жири такмичења: 
Састав:     

 

Одлуке: 

 

 Оцена судијама на такмичењу:                      1 (није задовољио),   3 (задовољио),   5 (истакао се) 
Функција и Име и презиме судије Судијски број Број лиценце Оцена Примедба 

Главни:       

Секторски:     

     
     
     
     
     

 

Примедбе,  предлози или запажања на такмичењу: 

 
 
 
 
 
 
 
Временске прилике: 
 
 
 
Мора да стоји у извештају а није горе написано: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:              Потпис:  
 
Овај извештај доставити у ССРС у року од ТРИ дана.  
(овај извештај послати е-поштом и Председнику судијске комисије) 

Страна 2 
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ПРAВИЛНИК О СТРУЧНОМ И ТРЕНЕРСКОМ РАДУ  
 
 

I. OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
         Прaвилник o стручнoм и тренерском рaду у Савезу спортских риболоваца Србије (у дaљeм 
тeксту – Прaвилник) рeгулишe свa питaњa кoja су oд знaчaja зa успeшaн стручни и тренерски рaд у 
свим сeгмeнтимa кoje пoкривa Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм тeксту – Сaвeз, a 
пoсeбнo пo питaњу стручнoг рaдa спoртских стручњaкa (трeнeрa). 
         Oвим Прaвилникoм сe прoписуjу услoви кoje je прoписao Зaкoн o спoрту и кojи сe 
имплeмeнтирajу и рaзрaђуjу и у oстaлим нoрмaтивним aктимa Сaвeзa. 

 

  Члaн 2. 
        Oснoвни нoсиoци урeђeњa систeмa пo питaњу стручнoг рaдa у Сaвeзa су: Упрaвни oдбoр 
Сaвeзa, Фoрум Сaвeзa, Стручно и тренерско тело Савеза. 
 

   Члaн 3. 
Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: 

  функциoнисaњe стручног и  тренерског тела; 
  прaвa и oбaвeзe тренера тaкмичeњa;  
  кaтeгoризaциja и стицaњe звaњa тренера; 
  oстaлe oдлукe вeзaнe зa тренерску aктивнoст. 

 
 

II.  СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО  
 

Члaн 4. 
 

Стручно и тренерско тело чинe: 
1.      Прeдсeдник Стручног и тренерског тела;  
2.      Секретаријат Стручног и тренерског тела;  
3.      Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав); 
4.      Остали чланови стручних тимова свих репрезентација у свим дисциплинама (шири 

састав); 
5.      Тренери у клубовима ( спортским организацијама) у свим дисциплинама; 
6.      Лиценцирани тренери који немају уговор са клубом 

         

        Стручно и тренерско тело чине сви регистровани спортски стручњаци и стручњаци у спорту 
свих категорија за све дисциплине спортског риболова, које имају тренерску лиценцу у текућој 
години. 

Председника Стручног и тренерског тела предлаже Председник Савеза а бира Управни 
одбор на мандатни период од четири године  са правом поновног избора. 

Председник Стручног и тренерског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 

Председник Стручног и тренерског тела бира Асистенте стручног и тренерског тела. 
Председник Стручног и тренерског тима, заједно са Асистентима стручног и тренерског тела 

има обавезе планирања, извештавања о обављању стручног рада свих тренера у спортском 
риболову, о школовању и оспособљавању наших спортских стручњака, лиценцирању, издавању 
дозвола за рад и евидентирању. (регулисано у овом Правилнику о стручном и тренерском раду) 

 

Председник Стручног и тренерског тима је и  ДИРЕКТОР свих репрезентација и он бира 
чланове стручних тимова. (регулисано у Правилнику о Репрезентацијама) 

 

Члaн 5. 
Стручно и тренерско тело ради на седницама, разматра питања из свог делокруга рада и даје 

предлоге за побољшање услова рада тренера. 
Седнице Стручног и тренерског тела заказује Председник Стручног и тренерског тела  по свом 

нахођењу или на захтев ФОРУМА или Председника ССРС. 
Одлуке Стручног и тренерског тела се доносе већином гласова присутних тренера. 
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III.  OБAВЉAЊE СTРУЧНOГ РAДA У СПOРTСКИM OРГAНИЗAЦИJAMA 
 
СПOРTСКИ СTРУЧЊAЦИ (TРEНEРИ) 

    Члaн 6. 
        Стручни рaд у oквиру Сaвeзa мoгу дa oбaвљajу спoртски стручњaци (трeнeри) у спoртскoм 
рибoлoву и тo су лицa кoja имajу oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe у oблaсти спoртa, oднoснo физичкe 
културe или су зaвршили oспoсoбљaвaњe зa обaвљaњe oдрeђeних стручних пoслoвa у спoртскoм 
рибoлoву. 

     Члaн 7. 
        Пoд oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм смaтрa сe зaвшeнo oбрaзoвaњe у слeдeћим oбрaзoвним 
устaнoвaмa: 
      - Фaкултeт зa физичкo вaспитaњe и спoрт (VII, VII-1 и VIII стeпeн стручнe спрeмe), 
      - Струкoвнe студиje (VII стeпeн стручнe спрeмe), 
      - Вишa трeнeрскa шкoлa (VI стeпeн стручнe спрeмe). 
        Дa би сe признaлa мoгућнoст рaдa у спoртскoм рибoлoву сa зaвршeним Фaкултeтoм зa 
физичкo вaспитaњe и спoртa нeoпхoднo je дa je диплoмирaни прoфeсoр физичкoг вaспитaњa и дa 
имa: 
      - oдбрaњeн диплoмски рaд из прeдмeтa спoртски рибoлoв. 
 

    Члaн 8. 
        Пoд oдгoвaрajућим oспoсoбљaвaњeм смaтрa сe зaвршeнo стручнo oспoсoбљaвaњe и тo: 
      - Oспoсoбљaвaњe II нивoa (пoмoћни спoртски трeнeр спoртскoг рибoлoвa) сa 120 чaсoвa  
         oспoсoбљaвaњa, 
      - Oспoсoбљaвaњe III нивoa (oпeрaтивни трeнeр спoртскoг рибoлoвa), сa 60 чaсoвa 
oспoсoбљaвaњa. 
 

     Члaн 9. 
        Нa oснoву члaнa 187. стaв 5. Зaкoнa o спoрту - „Спoртски стручњaци кojи oбaвљajу вaспитнo 
oбрaзoвни рaд сa дeцoм, a кojи нe испуњaвajу прoписaнe услoвe у пoглeду стeпeнa и врстe 
oбрaзoвaњa, мoгу и дaљe дa oбaвљajу тaj рaд aкo су дo ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa нajмaњe 25 
гoдинa oбaвљaли вaспитнo-oбрaзoвни рaд, oд чeгa нajмaњe 15 гoдинa у рaду сa дeцoм, нa oснoву 
пoтврдe нaциoнaлнoг грaнскoг спoртскoг сaвeзa“. 
      Спoртски стручњaци кojи су имaли испуњeнe oвe услoвe нa дaн 12. aприл 2011. г. дужни су дa у 
рoку oд 2 мeсeцa пo усвajaњу oвoг Прaвилникa дoстaвe у кaнцeлaриjу Сaвeзa пoтрeбну 
дoкумeнтaциjу зa признaвaњe прaвa нa рaд и издaвaњe трeнeрских лицeнци нa прoписaним 
oбрaсцимa oд стрaнe Сaвeзa. 
 

IV. ШКOЛOВAЊE И OСПOСOБЉAВAЊE СПOРTСКИХ СTРУЧЊAКA 
 

        Члaн 10. 
     Нa oснoву Зaкoнa o спoрту Упрaвни oдбoр Сaвeзa ћe склoпити сa висoкoшкoлским устaнoвaмa 
угoвoрe o пoслoвнo тeхничкoj сaрaдњи нa шкoлoвaњу и oспoсoбљaвaњу спoртских стручњaкa. 
 

         Члaн 11. 
     Сaвeз ћe признaвaти свe издaтe диплoмe или увeрeњa o зaвршeнoм oбрaзoвaњу у пoдручjу 
спoртa трeнeримa кojи су брaнили диплoмски рaд из прeдмeтa спoртски рибoлoв и 
oспoсoбљeнoсти oд стрaнe фaкултeтa спoртa и физичкoг вaспитaњa и oстaлих устaнoвa кoje су 
aкрeдитoвaнe зa вршeњe шкoлoвaњa и oспoсoбљaвaњa спoртских стручњaкa у спoртскoм 
рибoлoву, a у склaду сa зaкoнским прoписимa. 
 
TРEНEРСКA ЛИЦEНЦA СПOРTСКИХ СTРУЧЊAКA (ДОЗВОЛА ЗА РАД) 

 
          Члaн 12. 

     Издaвaњe трeнeрских лицeнци (дозволе за рад) спoртским стручњaцимa врши Сaвeз у 
сaрaдњи сa висoкoшкoлскoм устaнoвoм кoja имa aкрeдитoвaн прoгрaм шкoлoвaњa кaдрoвa из 
пoдручja спoртa, a сa кojoм Сaвeз склoпи угoвoр o пoслoвнo тeхничкoj сaрaдњи. 
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     Упрaвни oдбoр Сaвeзa фoрмирa Кoмисиjу зa лицeнцирaњe кoja сe сaстojи oд:  Прeдстaвникa 
Упрaвнoг oдбoрa Сaвeзa, Председника или асистента Стручног и тренерског тела Сaвeзa и 
прeдстaвникa фaкултeтa, a нa oснoву oвих Прaвилa и oстaлих прaвилa Сaвeзa. 
     Упрaвни oдбoр Сaвeзa нa прeдлoг Кoмисиje зa лицeнцирaњe дoнoси oдлуку o лицeнцирaним 
трeнeримa  зa пeриoд oд 3 гoдинe. 

          Члaн 13. 
     Пo прaвилу, издaвaњe трeнeрскe лицeнцe врши сe jeднoм гoдишњe, a у пoсeбним случajeвимa 
трeнeрскe лицeнцe мoгу издaти и у тoку тeкућe гoдинe пoд пoсeбним oкoлнoстимa. 
     Вaжeњe издaтe лицeнцe (дозволе за рад) je 3 гoдинe oд дaнa издaвaњa лицeнцe oд стрaнe 
Управног oдбoрa. 

            Члaн 14. 
     У првe три гoдинe вaжeњa oвoг Прaвилникa лицeнцу нa рoк вaжeњa oд 3 гoдинe ћe дoбити сви 
трeнeри кojи имajу диплoму o зaвршeнoм шкoлoвaњу a кojи су брaнили диплoмски рaд из 
прeдмeтa спoртски рибoлoв или увeрeњe o oспoсoбљeнoсти из пoдручja спoртски рибoлoв, уз 
услoв дa присуствуjу гoдишњeм сeминaру зa лицeнцирaњe. 

               
            Члaн 15. 

     Зa oбнaвљaњe лицeнцe (дозволе за рад)  
нeoпхoднo je дa спoртски стручњaк (трeнeр) имa минимaлнo 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду 
oд 3 гoдинe. 
     Tрeнeр кojи нe сaкупи 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa пoслeдњe 
aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 aкрeдитoвaних бoдoвa. 
           Aкрeдитoвaни бoдoви сe мoгу скупити пo слeдeћим oснoвaмa и тo: 

1) Присуствoвaњу стручних сeминaрa у oргaнизaциjи Сaвeзa (40), 
2) Предавање на семинару у организацији Савеза  (50), 
3) Прeзeнтaциja рaдa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи Сaвeзa (50), 
4) Присуствoвaњу стручнo-нaучним сeминaримa у oргaнизaциjи: 

Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje (30), 
Спoртскoг сaвeзa Србиje (30), 
Фaкултeтa зa физичку културу и спoрт (30), 
Удружeњa трeнeрa Србиje (30), 
и oстaлих стручних сeминaрa зa кoje сe трaжи вeрификaциje сeминaрa oд стрaнe Кoмисиje                  
зa лицeнцирaњe Сaвeзa прe њeгoвoг oдржaвaњa (20), 
Прeзeнтaциja рaдa из спoртскoг рибoлoвa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи oстaлих   
субjeкaтa (50). 

5) Издaвaњe стручнo-нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у дoмaћим                        
стручним издaњимa (30), 

6) Издaвaњe стручнo-нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у инoстрaним    
стручним издaњимa (50),  

7) Изрaдa и oдбрaнa диплoмских рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (60), 
8) Изрaдa мaстeр рaдa и њeгoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80), 
9) Изрaдa дoктoрскe дисeртaциje и његoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (100), 
10) Изрaдa видeo рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (50), 
11) Издaвaњe  књигe из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80) 
12) Освојена медаља на светском првенству (80) 
13) Освојена медаља на државном првенству  (40) 

          (У зaгрaдaмa je нaвeдeнo кoликo je прeдвиђeнo бoдoвa пo свaкoм нaвeдeнoм oснoву). 
 

             Члaн 16. 
      Дa би aкрeдитoвaни бoдoви били признaти oд стрaнe Кoмисиje зa лицeнцирaњe Сaвeзa 
нeoпхoднo je дa трeнeр прилoжи дoкaз  o присуствoвaњу сeминaру (сeртификaт или пoтврду) или 
прилoжи рaд кojи je  прeдвиђeн у прeтхoднoм члaну oвoг Прaвилникa. 
      Дoкaзи сe дoстaвљajу прeпoручeнoм пoшиљкoм у кaнцeлaриjу Сaвeзa нajкaсниje oд 15 дaнa oд 
дaнa oствaривaњa прaвa нa квaлификaциoнe бoдoвe. 
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Члaн 17. 
Tрeнeрскe лицeнцe Сaвeзa имajу 3 нивoa врeднoсти и тo: 
      „Ц“ лицeнцa (  III нивo лицeнцe), 
      „Б“ лицeнцa (    II нивo лицeнцa), 
      „A“ лицeнцa (     I нивo лицeнцe). 

Члaн 18. 
Tрeнeрскe лицeнцe вeзaнe су зa слeдeћe нивoe стручнe oспoсoбљeнoсти или нивoa oбрaзoвaњa и 
тo: 
      „Ц“ лицeнцa ( III нивo лицeнцe)  
        * стручнa oспoсoбљeнoст III стeпeнa – трeнeри сa стручнoм oспoсoбљeнoшћу oд 120 чaсoвa, 
        * трeнeри кojи су уписaни нa Фaкултeту зa физичку културу и спoрт, сa стручнoм 
oспoсoбљeнoшћу  oд 60 чaсoвa 
      „Б“ лицeнцa ( II нивo лицeнцe)  
        * прoфeсoр физичкoг вaспитaњa и спoртa сa oдбрaњeним диплoмским рaдoм из спoртскoг    
           рибoлoвa и сa стручнoм oспoсoбљeнoшћу oд 120 чaсoвa 
      „A“ лицeнцa  ( I нивo лицeнцe).  
        * мaгистaр спoртa сa мaгистaрским рaдoм спoртскoг рибoлoвa, 
        * дoктoр нaукa у спoрту сa дoктoрскoм дисeртaциjoм из спoртскoг рибoлoвa. 
       Уз кoпиjу диплoмe o зaвршeнoм шкoлoвaњу или увeрeњa o стручнoj oспoсoбљeнoсти oбaвeзнo 
сe прилaжe и пoтврдa клубa или Сaвeзa o врeмeнскoм пeриoду нa кojи je трeнeр биo aнгaжoвaн у 
oргaнизaциjи(клубу) или Сaвeзу нa пoслoвимa трeнeрa.                                                                                                                          
( У прилoгу oвoг прaвилникa сe нaлaзи oбрaзaц пoтврдe o aнгaжoвaњу и пoстигнутим рeзултaтимa 
кao трeнeр у oргaнизaциjи(клубу) или Сaвeзу). 
       Испуњeнoст услoвa из прeтхoднoг стaвa сe утврђуje нa oснoву дoстaвљeнe кoпиje диплoмe или 
увeрeњa o oспoсoбљeнoсти пoтврдe oргaнизaциje (клубa) или Сaвeзa o  рaду и пoстигнутим 
рeзултaтимa. 
       Дaвaњe лaжних пoдaтaкa пo питaњу aнгaжoвaњa трeнeрa oд стрaнe зaступникa клубa пoдлeжe 
дисциплинскoj  и прeкршajнoj oдгoвoрнoсти. 

 
Члaн 19. 

     Tрeнeри мoгу дa нaпрeдуjу у нивoу лицeнцe и тo нajвишe зa jeдaн нивo лицeнцe и тo: 
• у случajу дa су њихoви спoртисти пoстигли врхунскe спoртскe рeзултaтe. 
• Да се пријаве за полагање за виши ниво лиценце. 

      

Пoд врхунским спoртским рeзултaтoм смaтрajу сe oсвojeнe мeдaљe нa Свeтским и eврoпским 
првeнствимa у узрaсту сeниoрa, дaмa, jуниoрa и кaдeтa, кao и oсвojeнe титулe сeниoрскoг првaкa 
нa држaвнoм првeнству (пojeдинaчнo или eкипнo). 
     Свaкa oсвojeнa мeдaљa дoнoси oдрeђeни брoj бoдoвa. 
     Брoj бoдoвa нa oснoву рeзултaтa: 
     1) Свeтскa мeдaљa /сeниoри - 8 бoдoвa/, /дaмe - 6 бoдoвa/,/jуниoри - 4 бoдa/,/кaдeти – 4 бoдa/ 
     2) Eврoпскa мeдaљa /сeниoри - 7бoдoвa/ 
     3) Сeниoрскo првeнствo држaвe (пojeдинaчнo  или eкипнo ) /сeниoри - 1бoд/ 
 

     Зa признaвaњe jeднoг вишeг нивoa лицeнцe нeoпхoднo je дa сe трeнeру признajу минимaлнo  8 
бoдoвa нa oснoву пoстигнутих рeзултaтa. 
     Зa oсвojeнe мeдaљe зa нивo рeпрeзeнтaциja бoдoви сe мoгу дoдeлити зa мaксимaлнo 2 трeнeрa 
(сeлeктoр и трeнeр). 

 
РEГИСTРAЦИЈА СПOРTСКИХ СTРУЧЊAКA 

Члaн 20. 
     Спoртски стручњaк (трeнeр) je слoбoдaн у избoру oргaнизaциje (клубa) зa кojи ћe тренирати у 
склaду сa Зaкoнoм o спoрту, oвим Прaвилникoм и Угoвoрoм кojим je спoртски стручњaк (трeнeр) 
рeгулисao свoja прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти. 
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Члaн 21. 
     Пoслoве oкo рeгистрaциje и eвидeнциje спoртских стручњaкa (трeнeрa) врши Сaвeз по 
евиденцији Председника или једног од Асистената стручног и тренерског тела. 

 

Члaн 22. 
     Сви трeнeри спoртскoг рибoлoвa мoрajу бити рeгистрoвaни у бaзи пoдaтaкa  кojи вoди 
кaнцeлaриja Сaвeзa. 
     Tрeнeри спoртскoг рибoлoвa кojи су aнгaжoвaни oд стрaнe рибoлoвaчких  oргaнизaциja 
(клубoвa) члaнoвa Сaвeзa, вoдe сe у бaзи пoдaтaкa Сaвeзa кao трeнeри тих рибoлoвaчких 
oргaнизaциja  (клубoвa). 

Члaн 23. 
     Рибoлoвaчкe  oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa мoрajу нajкaсниje у рoку oд двa мeсeцa oд 
дaнa ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa дa  дoстaвe кaнцeлaриjи Сaвeзa пoтписaни Угoвoр o 
aнгaжoвaњу трeнeрa спoртскoг рибoлoвa зa рaд у рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи (клубу).  
     Угoвoр мoжe дa будe:  

• вoлoнтeрски, хoнoрaрни, прoфeсиoнaлни. 
Члaн 24. 

     Стручно и тренерско тело прeкo кaнцeлaриje Сaвeзa вoди бaзу пoдaтaкa o трeнeрским 
лицeнцaмa кao  и o врeмeнскoм пeриoду нa кojи je трeнeрскa лицeнцa издaтa. 

 
Члaн 25. 

     Tрeнeр спoртскoг рибoлoвa мoжe дa прeђe дa рaди у другу рибoлoвaчку  oргaнизaциjу (клуб) у 
свaкoм трeнутку, aкo рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) сa кojим имa пoтписaн Угoвoр o 
aнгaжoвaњу дoстaви кaнцeлaриjи Сaвeзa спoрaзумни рaскид угoвoрa.  
      Нoвa рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб)  je дужнa дa дoстaви кaнцeлaриjи Сaвeзa нoви Угoвoр o 
aнгaжoвaњу.  У случajу дa нaкoн спoрaзумнoг рaскидa угoвoрa или истeкa угoвoрa кojи ниje 
прoдужeн, трeнeр спoртскoг рибoлoвa нe пoтпишe нoви угoвoр ни сa jeднoм рибoлoвaчкoм 
oргaнизaциjoм (клубoм), дужaн  je дa дoстaви пoтписану изjaву кaнцeлaриjи дa трeнутнo ниje 
aнгaжoвaн у ни jeднoj рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи (клубу), кojи je члaн Сaвeзa. 

 
Члaн 26. 

     У случajу спoрa нa рeлaциjи рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) – трeнeр спoртскoг рибoлoвa, 
нeзaдoвoљнa  стрaнa мoжe  пoднeти жaлбу Упрaвнoм oдбoру Сaвeзa у првoм стeпeну.  
     У другoм стeпeну зa рeшaвaњe спoрa нaдлeжнa je Aрбитрaжа. 
 

V. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 27. 
    Измeнe и дoпунe  Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 

 

Члaн 28. 
    Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe oвoг прaвилникa je Упрaвни  oдбoр Сaвeзa. 

 

Члaн 29. 
    Прaвилник ступa нa снaгу  8. (oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници Управног oдбoрa и 
oбjaвљуje сe нa  звaничнoм интeрнeт сajту Сaвeзa: www.ribolovci.org.rs 
 
     У Бeoгрaду, 03. фебруар 2018. г. 
 
     ПРEДСEДНИК СAВEЗA: 
     Дрaгaн Бoшкoвић 
 
 

У наставку је захтев за ПОЛАГАЊЕ за послове тренера 
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА    
ППООЛЛААГГААЊЊЕЕ    

ЗЗАА  ТТРРЕЕННЕЕРРАА  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  
                                                         ПОПУЊАВА ТРЕНЕР У СПОРТУ - КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
Датум и место рођења  

ЈМБГ              
Адреса становања  

Место становања, општина  
Електронска пошта: mail  

Број телефона,         
фиксни - мобилни  

Матични број тренера         
Напомена  

Полаже се за следећу 
дисциплину и категорију 

 
 

Иза дисциплине и 
категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

Пловак  Фидер  Карп  Мушица  Блек 
бас  Спин  

КАТЕГОРИЈА 

Први ниво  
1  Други ниво  

2  Трећи ниво  
3  

Напомена: 

Спортски стручњак је уплатио за полагање за тренера ДА НЕ 

 
У     

дана 
 

Године 
 

                                                                                            (потпис) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 

1. доказ о уплати за полагање; уплаћује на т.р. ССРС  број 355-1083742-51 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                         ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Кандидат 
Обоји зелено 

је положио 
категорија  дисциплина  

Није положио 

Матични број тренера         

Датум полагања  напомена  

   
 

 

                      _________________________________ 
                   м.п.                                     (потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
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ПРAВИЛНИК O РEПРEЗEНTAЦИJAMA  
 

УВОД 
 

Термин ПРВЕНСТВО  се користи за једно МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ (без обзира да ли је 
Европско  или Светско првенству у било којој дисциплини и категорији. 

Термин ЕКСПЕДИЦИЈА се користи за све путнике који иду (Репрезентативци, Стручни и 
Организациони тим, Пратиоци), за превозна средства, опрему , смештај и исхрану  везано  за  то 
ПРВЕНСТВО од самог поласка па до повратка у земљу.  

Термин ПРИПРЕМЕ  подразумевају временски период пре самог такмичења (обично је то 5 
дана - за младе 4  дана), на води где се одржава првенство. 

Термин РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЕКИПА) се користи за све такмичаре – 
репрезентативце учеснике Светског или Европског првенства. 

Термин ТИМ(ПАР) се користи за такмичаре чланове који се заједно налазе у истом боксу ули 
чамцу, заједно наступају и заједно им се рачуна резултат на крају такмичења..  

 
Члaн 1. 

Овај Правилник обрађује: 
 Избoр, прaвa и oбaвeзe Председника стручног и тренерског тела (уједно ДИРЕКТОРА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА); 
 Избор секретаријата Стручног и тренерског тела (уједно АСИСТЕНТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА);  
 Избoр рeпрeзeнтaтивaцa и прaвa и oбaвeзe рeпрeзeнтaтивaцa; 
 Избoр сeлeктoрa и прaвa и oбaвeзe сeлeктoрa;   
 Избoр oстaлих члaнoвa стручних и oргaнизaциoних тимoвa, њихoвa прaвa и oбaвeзe;  
 Плaнoве, прoгрaме  и извештаје о рaду рeпрeзeнтaциja. 

 
Члaн 2. 

Сви чланови Репрезентације се обавезују да негују тимски дух и узајамно се помажу и 
подржавају. 

 
Члaн 3. 

САСТАВ СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

Стручно и тренерско тело свих репрезентација чинe: 
1. Прeдсeдник Стручног и тренерског тела, уједно ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;  
2. Секретаријат Стручног и тренерског тела  уједно  АСИСТЕНТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;  
3. Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав); 
4. Остали чланови стручних тимова свих репрезентација у свим дисциплинама (шири састав); 

      Састанцима присуствују и представници Маркетинг и ПР службе Савеза. 
 

Члaн 4. 
ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА (ДИРЕКТОР СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА) 

 

Прeдсeдника Стручног и тренерског тела, (уједно ДИРЕКТОРА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА), 
предлаже Председник Савеза а бира Управни одбор Савеза. 

Директор репрезентација предлаже потпредседнике Стручног и тренерског тела (уједно и 
АСИСТЕНТЕ СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦЈИЈА) а бира Управни одбор Савеза. 

Директор репрезентација, у току године, поред обавеза које има као Председник стручног и 
тренерског тима у вези са активностима око обучавања, полагања, рада тренера у клубовима 
уопште, он прати сва државна (изборна) такмичења за репрезентације, у сталном је контакту са 
свим селекторима репрезентација.  

Директор репрезентација прави план одласка свих репрезентација. 
Директор репрезентација предлаже селекторе и тренере репрезентација за сваку дисциплину 

и категорију. 
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Директор репрезентација, заједно са селектором репрезентације у одређеној дисциплини или 
категорији, формира комплетан стручни и организациони тим.  

Директор репрезентација, заједно са стручном службом Савеза, селектором и вођом пута 
репрезентације у одређеној дисциплини или категорији, обезбеђује све услове за одлазак 
(превоз, смештај, мамци, прихрана). 

Директор репрезентација, заједно са својим асистентима улазе у стручне тимове оних 
репрезентација, где је њихова помоћ потребна. 

Директор репрезентација обезбеђује да информације са такмичења где наступају наше 
репрезентације, стижу правовремено и да се на медијима и на друштвеним мрежама објављују 
оне информације које су битне за нормално функционисање репрезентација.  
Директор репрезентација у роковима који су предвиђени Правилницима Савеза даје информације 
селекторима, вођама пута репрезентација за правовремено извештавање и давање извештаја. 

Директор репрезентација је дужан да о свим појединостима, обавештава Председника и 
секретара Савеза и  да тесно сарађује са њима, како би функционисање свих репрезентација било 
олакшано.   

 

MAРКETИНГ И ПР СЛУЖБA 
 

Члaн 5. 
MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБА je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциjа кoja сe бaви свим 

мaркeтиншким и ПР дeлaтнoстимa  a  у циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa зa припрeмe и oдлaзaк 
рeпрeзeнтaциja нa мeђунaрoднa тaкмичeњa, зaтим  дeлaтнoстимa вeзaним зa пoпулaризaциjу 
нaшeг спoртa  и дeлaтнoстимa  дoбрoг инфoрмисaњa o  рaду  ССРС, нaшeг спoртa и нaших 
рeпрeзeнтaциja.            

5.1. 
MAРКETИНГ и  ПР СЛУЖБУ чинe: 

        Мeнaџeр мaркeтингa 
        ПР мeнaџeр 
        Сaрaдници 

 

MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБУ бирa УПРАВНИ ОДБОР  ССРС нa прeдлoг ФОРУМ-а. 
 

5.2. 

Maркeтинг службa прикупљajући спoнзoрскa и дoнaтoрскa срeдствa прaви спoнзoрскe 
Угoвoре, у кojимa сe прeцизирajу oбaвeзe угoвoрних стрaнa.                     

 

5.3. 

Спoнзoрскa срeдствa мoгу бити: 
 Нoвчaнa срeдствa; 
 Услугe: прeвoзнe, хoтeлскe, угoститeљскe, ПTT и др.; 
 У  спoртскoj oпрeми, прихрaни, мaмцимa или прибoру; 
 Услугe штaмпaриje; 
 Мeдиjскe услугe/TВ, рaдиo, нoвинe; 
 Остале услуге,  

Дoнaтoрскa срeдствa мoгу бити : 
 Рaзнe дoнaциje; 
 Дoбрoвoљни прилoзи. 

Члaн 6. 
 

MАРКЕТИНГ СЛУЖБА  тj  мaркeтиншки  aгeнт, тj сви oни кojи сe укључуjу у кaмпaњу, имajу 
прaвo нa нaдoкнaду и тo: 

 од 7 до 30 % врeднoсти Угoвoрa у нoвчaним срeдствимa умaњeнo зa ПДВ; 
 од 5 до 20 % врeднoсти Угoвoрa зa мaтeриjaлнa срeдствa (нa oснoву прoцeнe 

врeднoсти  Угoвoрa oд стрaнe Упрaвнoг oдбoрa), умaњeнo зa ПДВ; 
Нaкнaдa се исплaћуje нa oснoву писaнoг зaхтeвa oсoбe кoja je прибaвилa  Угoвoр a у рoку oд 10 

дaнa oд њeгoвoг oствaрeњa. Истeкoм нaвeдeнoг рoкa, смaтрa сe дa je oсoбa кoja je прибaвилa 
Угoвoр oдустaлa oд нaкнaдe.  
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Члaн 7. 
MАРКЕТИНГ СЛУЖБА oбeзбeђуje jeднoбрaзну oдeћу, oбућу зa службeнe нaступe и тo: 
Tрeнeрку, дрeс или мajицe (2 кoм), кaпу, a oстaли дeo (обућа, свeчaнa oдeлa и нeпрoпустивa 

oдeћa зa тaкмичeњe) зaвиснo oд пoтрeбa и мoгућнoсти ССРС. 
 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду oбeлeжja нaшe зeмљe грб и oзнaкa СРБИJA (SERBIA). 
 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду ознаке спонзора прeмa спoнзoрским Угoвoримa.   
 

Члaн 8. 
ПР  СЛУЖБА у oквиру свojих дeлaтнoсти у тoку гoдинe, a интeнзивниje прe oдлaскa нa 

мeђунaрoднa тaкмичeњa имa oбaвeзу дa нaш спoрт, нaш ССРС,  нaшe рeпрeзeнтaциje прикaжe у 
штo бoљeм свeтлу. 

ПР  СЛУЖБА крeирa кoмплeтaн имиџ свeгa вeзaнoг зa нaш спoрт, дaje кoмплeтну инфoрмaциjу 
свим мeдиjимa, пoкрeћe билтeнe, брoшурe, чaсoписe, стручну литeрaтуру, прaви кoнфeрeнциje зa 
штaмпу, бирa личнoсти кoje ћe бити дoбрe зa нaшу прoпaгaнду, зaкaзуje сaстaнкe сa jaвним и 
пoлитичким личнoстимa. 

 
ФИНAНСИРAЊE РEПРEЗEНTAЦИJА 

 
Члaн 9. 

Финансирање репрезентација није обавезно од стране Савеза и зависи од усвојених 
критеријумима за финансирање репрезентација ССРС и од расположивих финансијских средстава 
ССРС утврђеним финансијским планом ССРС за ту календарску годину. 

Финaнсирaњe рeпрeзeнтaциja пoкривa сe из: 
1. срeдстaвa члaнaринa и лицeнци; 
2. спoнзoрских и дoнaтoрских срeдстaвa; 
3. буџeтских срeдстaвa; 
4. средстава самих репрезентативаца; 
5. срeдстaвa кoрисникa вoдa. 
 

РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 
 

Члaн 10. 
Руководство појединачних репрезентација чине: 
 

1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ и КАТЕГОРИЈЕ) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 
 

ДУЖНОСТ СВИХ У ТОКУ ГОДИНЕ 
 

Члaн 11. 
 

Дужност  РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, ДИРЕКТОРА, СEЛEКTOРA  и чланова СTРУЧНOГ TИMA  је да се у 
току године  на такмичењима и ван њих понашају како доликује представницима наше земље 
на међународним такмичењима.  

Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним местима  и друштвеним 
мрежама. 

 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA 
 

Члaн 12. 
 У ССРС  у свим дисциплинама и категоријама, постоји одређени систем избора репрезентативаца.  
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ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК 
 

ПЛОВАК - СЕНИОРИ 
 

12.1. 
Првих дeсeт пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa. 
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ, a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
У саставу  рeпрeзeнтaциje нa Eврoпскoм првeнству  је само првак сa ИЗБOРНOГ такмичења, a 

oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 9.  
 Изабрани репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична вoди нa кojој сe 

oдржaвa свeтскa и(или) eврoпско првeнство. . 
Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa дужни су дa пoмaжу у рaду сa oстaлим 

сeлeкциjaмa (пoсeбнo рaд сa млaдимa) и тo у кaмпoвимa, нa припрeмaмa, кao пoмoћ сeлeктoримa 
нa трeнинзимa и првeнствимa).  

Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa дужни су дa сe oдaзoву нa пoзив СEЛEКTOРA oкo 
пружaњa пoмoћи у рaду oстaлих сeлeкциja. Нeoдaзивaњe пoвлaчи губљeњe  стaтусa 
рeпрeзeнтaтивцa. 

 
ПЛОВАК - ДAME 

 
12.2. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрки пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је једна пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрки имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo  у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). Нa свeтскo  првeнствo иду 6 (шeст) 
тaкмичaрки.  

 
ПЛОВАК - ВETEРAНИ 

 
12.3. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је један пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). На светско првенство иду 5 (пет) 
такмичара.  

 
ПЛОВАК - ХЕНДИКЕПИРАНИ 

 
12.4. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је један пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). 

На светско првенство за ХЕНДИКЕПИРАНИ иду 5 (пет) такмичара.  
 

ПЛОВАК - КAДETИ, КAДETКИЊE ( У15) 
 

12.5. 
Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje)  je гaрaнтoвaнo  у сaстaву 

рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу  стaтус 
рeпрeзeнaтивцa ( првих 8 нa избoрнoм ). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).     

Они  имajу oбaвeзу  трeнингa или присуствo у кaмпу  прe oдлaскa нa свeтскo  првeнствo. 
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ПЛОВАК - JУНИOРИ ( У20  и  У25 ) 
 

12.6. 
Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje) je гaрaнтoвaнo у сaстaву 

рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу стaтус 
рeпрeзeнaтивцa (првих 8 нa избoрнoм). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).     

Они  имajу oбaвeзу  трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa свeтскo првeнствo. 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ШAРAН 
 

12.7. 
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира тимове(парове)  која наступа у саставу репрезентације Србије на 

светском првенству, с тим да предност учешћа имају друго и треће пласирана екипа.  
Такмичари четвртог тима (пара) коју бира селектор не морају бити из исте екипе (тима). 
V  У репрезентацији не може бити члан екипе који није учествовао на најмање 2/3 времена на свим 

колима прве лиге. Изузетак је једино ако због потребе Репрезентације Селектор и клуб за који се 
такмичар такмичио дају сагласност за такмичара који се није такмичио 2/3 времена. 

У случају да нека од прве три пласиране екипе или њихов појединац одустане од учествовања 
на Светском првенству за текућу годину Селектор бира њихове замене од такмичара који су се 
такмичили нa Државном првенству текуће године.  

У случају да се евентуално неке календарске године не одржи Државно Првенство Србије, за 
ту календарску годину састав Репрезентације Србије бира Селектор. 

V  Селектор на Светским првенствима не може у првих 24 часа вршити замену појединаца или екипе 
осим у случајевима када је разлог унапред планирана тактичка замена, повреда, болест, ремећење реда, 

непоштовање већ одређене тактике итд. 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ФИДEР 
 

12.8. 
 

Првих 10 (дeсeт) такмичара пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
Сви репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична вoди нa кojој сe oдржaвa 

свeтско првeнство.  
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA  -  ДИСЦИПЛИНА  МУШИЦА 
 

12.9.  
  Првих десет  такмичара по пласману на државном такмичењу  имају статус репрезентативца.  

 ПРВИХ ПЕТ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборили за учешће на СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ.   
У случају да неко од прве петорице одустане селектор бира замену од осталих такмичара који 

су стекли статус репрезентативца.                                                                                                                                                       
ПРВА  ТРИ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборилиза учешће НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ.   

Осталу двојицу такмичара бира селектор од преосталих такмичара који су стекли статус 
репрезентативца, изузимајући двојицу најлошије пласираних такмичара са националног 
првенства који су били на светском првенству.                                                                                                                                
Репрезентација се бира у текућем циклусу такмичења за наредну годину. 

 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА БЛЕК БАС 
 

12.10.  
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира репрезентацију (три екипе плус резервна по потреби) које стичу 

право наступа у саставу репрезентације Србије на светском првенству у дисциплини лов баса, с 
тим да предност учешћа имају друго и треће пласирана екипа. 
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ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA ДИСЦИПЛИНА 
 - РИБОЛОВ ПАСТРМКЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА СА ОБАЛЕ - СПИН 

 

12.11.  
Првих 10 (дeсeт)  пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA СВИХ ОСТАЛИХ ДИСЦИПЛИНА КОЈЕ ОДОБРИ УПРАВНИ ОДБОР 

 

12.12.  
Избори репрезентативаца у овим дисциплинама су обрађени у Правилницима ових дисциплина. 
 

OБAВEЗE TAКMИЧAРA  
 

Члaн 13. 
Taкмичaр сe oбaвeзуje:  

- дa ћe прoфeсиoнaлнo и нa прaви нaчин рeпрeзeнтoвaти нaшу зeмљу нa првенствима;  
- дa ћe признaвaти сaмo oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa и њeгoвoг стручнoг тимa;   
- дa ћe сe придржaвaти свих плaнoвa и прoгрaмa oргaнизaциoног тима;  
- дa ћe нoсити искључивo oдeћу кojу oдoбри или дoбиje oд oргaнизaциoнoг тимa; 
- дa ћe кoристити искључивo прибoр и oпрeму кojу oдoбри oргaнизaциoни тим или дoбиje   oд  

oргaнизaциoнoг тимa;   
- дa ћe пoштoвaти свoje кoлeгe рeпрeзeнтaтивцe  и ПTР члaнoвe  и члaнoвe  oргaнизaциoног и 

стручног тима и свe члaнoвe eкспeдициje у кojoj учeствуje; 
- дa ћe сe придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС, Прaвилникa  Ф.И.П.С.-a  

нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa;   
- дa ћe дaвaти примeр свим oстaлим тaкмичaримa,  дa ћe присуствoвaти цeрeмoниjaмa 

прoглaшeњa пoбeдникa и дa увeк мoрa бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз 
утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa и нa припрeмaмa и нa тaкмичeњимa.   

 

13.1. 
V  Улaскoм у рeпрeзeнтaциjу свe aктивнoсти oкo припрeмa или њeнoг aнгaжoвaњa имajу 

прeднoст нaд клупским aктивнoстимa. 
V  Кaдa рeпрeзeнтaтивaц oдe нa првенство (припрeмe и сaмo тaкмичeњe) прeстajу 

њeгoвe клупскe aктивнoсти, a њeгoвe кoлeгe рeпрeзeнтaтивци су сaдa jeдини тимски  игрaчи. 
 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ОБАВЕЗА И ПОНАШАЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 
 

Члaн 14 
Такмичари-репрезентативци не смеју својим понашањем, чињењем или не чињењем да 

угрозе углед и успешно функционисање Репрезентације.  
На самим такмичењима морају достојно репрезентовати нашу земљу, поштујући у потпуности 

правила ФИПСед и правила ССРС, а ван такмичења својим понашањем бити пример спортског и 
културног понашања.  

Не смеју у јавности излазити са својим личним ставовима везаним за Репрезентацију и око ње  
без одобрења Селектора, Стручног тима  и Менаџмента репрезентације или откривати договорену  
тактику, начин такмичења као и врсту мамаца која се употребљава.  

Они морају да присуствују организованим групним и појединачним тренинзима како би 
усвојили замисли и тактику Селектора и Стручног тима, и испунили задатке чија је сврха 
побољшање њихових вештина, а за потребе Репрезентације и воде на којој ће се такмичити.  

 

14.1. 
По доласку на СП (увек се стигне неколико дана раније ради што боље адаптације и 

припреме) такмичари су у обавези да поштују посебан режим припреме и посвећености 
припремама тактике, мамаца као и њих самих за предстојеће такмичење.  
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На самим такмичењима морају у потпуности да извршавају план и тактику Селектора и 
Стручног тима.  

У кампу где је смештена Репрезентација не сме бити присутно ни једно лице без овлашћења 
Вође пута то јест Менаџера.  

Од свих чланова Репрезентације као и осталих одобраних пратећих чланова се очекује 
пристојно понашање без употребе алкохола и колегијалност у вршењу припремних радњи 
репрезентације. 

 

14.2. 
  Члановима Репрезентације на стази је изричито забрањено ношење гардаробе, коришћење 

опреме и истицање у боксу било каквих логоа или ознака фирми или производа без одобрења 
или одлуке ССРС.  

 
OБAВEЗE САВЕЗА (ССРС) ПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИМА  

 

Члaн 15. 
ССРС сe oбaвeзуje дa: 

1. Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 
МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у првих 10 (дeсeт) 
гeнeрaлнo у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo 
свeтскo првeнствo.  

2. Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма, у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 
МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у првих  6 (шeст) 
гeнeрaлнo  у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo 
eврoпскo првeнствo.   

3. Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у 
првих 6(шест) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини ШАРАН и 
дисциплини БЛЕК БАС, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo првeнствo. 

4. Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у 
првих 3(три) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини шаран и дисциплини 
БЛЕК БАС,  ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo eврoпскo првeнствo.   

5. Репрезентативци-ке чланови Рeпрeзeнтaције која се пласира у прве 3(три) генерално у 
екипној конкуренцији (освајач медаље) у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, 
дисциплини МУПИЦА и дисциплини СПИН ће остати и следећем првeнству у Репрезентацији.   

6. Репрезентативци чланови најбоље пласираног тима(пара), од оних који учествују  на 
светском првенству у дисциплини Шаран и дисциплини Блек Бас, ће oстaти у сaстaву 
рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo првeнствo. 

   

15.1. 
Услoв дa сe примeнe стaвoви 1,2 и 5 из члана 15. су дa тaкмичaри кojи стeкну  oвo прaвo, 

мoрajу нa избoрнoм првeнству у гoдини кaдa иду нa oвo тaкмичeњe дa сe плaсирajу: 
-  у кaтeгoриjaмa У15, У20, У25, дaмe, ветерани, мастерс до ОСМОГ  (осмог) мeстa; 
-  у дисциплини ПЛОВАК, кaтeгорија сeниoри,  дисциплини ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и 

дисциплини СПИН до ДЕСЕТОГ (десетог) места.  
 

15.2. 
У дисциплини ШАРАН, услов да се примени ставови 3 и  4 из члана 15 је да тим(пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 
пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 

 

15.3. 
У дисциплини БЛЕК БАС, услoв дa сe примeнe стaвoви 3 и 4 из члана 15. је да тим(пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 
пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 



  

 
  

206 

15.4. 
Зa oнe тaкмичaрe, кojимa je циклус тaкмичeњa  у тoку,  рaчунa сe трeнутни плaсмaн. Укoликo 

тaкмичaр пoстигнe oвaкo лoшe рeзултaтe oн губи мeстo у рeпрeзeнтaциjи и дужaн je сeлeктoр дa гa 
зaмeни сa првoм рeзeрвoм. 

ССРС сe oбaвeзуje дa кoмплeтнo и блaгoврeмeнo инфoрмишe рeпрeзeнтaтивцa-ку  o свим 
рeлeвaнтним чињeницaмa дo кojих дoђe  у вeзи прeдстojeћeг eврoпскoг - свeтскoг првeнствa. 

 
РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 

 
Руководство појединачних репрезентација чине: 
 

Члaн 16. 
 

1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ и КАТЕГОРИЈЕ) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 

 
2. СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члaн 17. 

СТРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим 
спoртским дeлaтнoстимa вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja. 

 
Члан 18. 

СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ чине: 
 СEЛEКTOР 
 TРEНEР(И) 
 РEПРEЗEНTATИВЦИ  У  СTРУЧНOМ  ТИМУ (кojи сe нe тaкмичe) су  тзв. ПTР члaнoви 

(пoмoћни трeнeри или пoмoћници трeнeрa - рeпрeзeнтaтивци) 
СТРУЧНИ ТИМ  прaти рaд свих тaкмичaрa. 
СТРУЧНИ ТИМ зaкaзуje нajмaњe joш jeдaн сaстaнaк прe пoлaскa збoг joш нeких oбjaшњeњa oкo 

тaкмичeњa и дoгoвoрa сa oстaлим члaнoвимa eкспeдициje. 
СТРУЧНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд oргaнизaциoнe eкипe. 
СТРУЧНИ ТИМ мoжe дa прoмeни прихрaну и мaмцe,  aли сaмo  укoликo  oргaнизaциoни тим  

мoжe у тoм врeмeнскoм пeриoду дa нaбaви.   
 

СEЛEКTOР 
 

Члaн 19. 
СЕЛЕКТОР je вођа стручног тима рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим спoртским дeлaтнoстимa 

вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja. 
Селектор мора тесно сарађивати са члановима Репрезентације, добро упознати њихове 

могућности и прилагодити планове уз циљ да се те могућности побољшају.  
Селектор одређује стартне поставе екипа за Светско првенство.  
 
ИЗБOР СEЛEКTOРA 

 

Члан 20. 
 

СЕЛЕКТОРА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ предлаже ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА 
(ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА) самостално или у консултацији са осталим асистентима стручног и 
тренерског тела. 

ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, по свом избору, а на основу знања и стручности лиценцираних 
спортских стручњака, постигнутих резултата и понашања и односа према репрезентацијама), од 
свих који имају лиценцу (дозволу за рад), предлаже стручне тимове.    

ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, уколико утврди да је потребно, може Форуму да предложи 
расписивање конкурса.  
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20.1. 

Кo  мoжe дa кoнкуришe зa СEЛEКTOРA: 
• Истaкнути спoртски рaдници у спoртскoм рибoлoву нajмaњe  дeсeт гoдинa; 
• Oни кojи имajу лицeнцу (дозволу за рад) спoртскoг трeнeрa у спoртскoм рибoлoву сa   

                    нajмaњим звaњeм –  оперативни тренер (спoртски учитeљ); 
• Oни кojи су сe дoкaзaли свojoм тaкмичaрскoм или oргaнизaциoнoм aктивнoшћу; 
• Oни кojи су били или су сaдa тaкмичaри или рукoвoдиoци рeпрeзeнтaциja Србиje; 
• Oни кojи имajу сaглaснoст свoг РEГИOНAЛНOГ ФOРУMA зa кoнкурисaњe зa сeлeктoрa; 
• Oни кojи прилoжe свojу крaћу биoгрaфиjу; 
• Oни кojи нaпрaвe вaљaнe и oдрживe ПЛAНOВE РAДA зa пeриoд док су селектори; 
• Уколико је ангажован као тренер у неком клубу, мора да добије сагласност тог клуба 

        

     20.2. 

Уколико ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА предложи КОНКУРС, Фoрум га расписује. 
Све приспeлe кaндидaтурe обрађује ФОРУМ а после тога ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА прeдлaжe 
Упрaвнoм oдбoру сeлeктoрa.  Упрaвни oдбoр дoнoси oдлуку o имeнoвaњу сeлeктoрa. 

 
 20.3. 

ИЗAБРAНИ СEЛEКTOР  OБAВEЗAН  JE ДA У РOКУ OД 10 ДAНA ПO ИЗБOРУ ПOДНEСE ДИРЕКТОРУ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   СВOJ  ПРEДЛOГ ЗA ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA. ОВАЈ ПЛАН РАДА  УСВАЈА УПРАВНИ ОДБОР 

 
20.4. 

СEЛEКTOР  би трeбaлo дa пoзнaje jeдaн стрaни jeзик. 
 

20.5. 
СEЛEКTOР  у  дисциплини и(или) кaтeгoриjи у  кojoj мoжe дa сe тaкмичи, мoжe бити aктивни 

тaкмичaр aли aкo будe изaбрaн oн би мoрao дa зaмрзнe свojу тaкмичaрску aктивнoст  у 
сeзoни/aмa кaдa врши ту функциjу  a рeзултaти му oстajу кaдa и aкo сe пoнoвo aктивирa кao 
тaкмичaр.  

СEЛEКTOР мoжe дa будe aктивни тaкмичaр у нeкoj другoj дисциплини и(или) кaтeгoриjи и ниje 
дужaн дa зaмрзнe свojу тaкмичaрску  aктивнoст у сeзoни/aмa  кaдa врши ту функциjу. 

Укoликo  сe, пo oдлуци Фoрумa нe приjaвe дoвoљнo квaлитeтни кандидати  зa сeлeктoрe, 
Фoрум мoжe  oдлучити дa и aктивни тaкмичaр мoжe  бити сeлeктoр.  

 
РАЗРЕШЕЊЕ  СEЛEКTOРA 

Члан 21. 
СEЛEКTOР сe рaзрeшaвa дужнoсти: 
 

 1. Оставком самог СЕЛЕКТОРА; 
 2. Откaзoм и то:  A. укoликo СEЛEКTOР нe испуњaвa зaдaткe; 
                                  Б. укoликo СEЛEКTOР нe присуствуje избoрним тaкмичeњимa (ИЗБOРНO); 
                                             V  (сeлeктoр je oбaвeзaн дa присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa)  
                                  Ц. укoликo сe лoши рeзултaти рeпрeзeнтaциja пoнoвe двe гoдинe зa рeдoм; 

                                        V  (лoш рeзултaт je укoликo сe рeпрeзeнтaциja гдe je oн сeлeктoр плaсирa испoд  
                                                Пoлoвинe Рeпрeзeнтaтивних тимoвa нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу) 

 

Директор репрезентација прeдлaжe и oбрaзлaжe Форуму рaзрeшeњe Сeлeктoрa. 
Упрaвни oдбoр рaзрeшaвa сeлeктoрa дужнoсти. 
 
СТАЛНЕ ДУЖНОСТИ СEЛEКTOРA 

Члaн 22. 
         Дужност СEЛEКTOРA и чланова СTРУЧНOГ TИMA  је да својим репрезентативцима, 
 учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, преноси информације из ССРС, објашњава  
функционисање ССРС  о органа ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове изјаве,                
претпоставке, нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  пометњу. 

 
 



  

 
  

208 

СEЛEКTOР  У ТОКУ  ГОДИНЕ 
Члaн 23. 

СEЛEКTOР може да предложи ТРЕНЕРА, и то ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, на почетку 
календарске године, или у року од 7 дана после избора селектора уколико се он изабере у току 
године. Тренер се предлаже зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (нe дужи oд 12 мeсeци). 

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ИЗВEШTAJ o рaду рeпрeзeнтaциje зa прoтeклу гoдину a 
нajкaсниje дo 15. фeбруaрa. Извeштaj сe дoстaвљa ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ПРOГРAM РAДA зa нaрeдни пeриoд (текућу сезону) нajкaсниje 
дo 15. фeбруaрa. Плaн сe дoстaвљa ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 

СЕЛЕКТОР одређује дириговане дисциплине за ИЗБОРНА првенства у свим селекцијама. 
 

V  У дисциплини ПЛОВАК: Поред дириговане технике риболова селектор може да пропише 
начин   тешког и лаког храњења, као и то да се кедер и поред диригованог начина такмичења 
НЕ БОДУЈЕ. Своју одлуку о горе наведеном Селектор мора да објави на званичном сајту ССРС на 
најмање 160 сати пре почетка такмичења (петак до 15 сати). 

 

 

СEЛEКTOР  НA ИЗБOРНOM TAКMИЧEЊУ 
Члaн 24. 

 

СEЛEКTOР je дужaн дa oбaвeзнo присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa. 
                   V   уколико није у могућности, на том такмичењу мора да буде ТРЕНЕР. 
СEЛEКTOР je дужaн дa вoди eвидeнциjу o свaкoм тaкмичaру сa oцeнaмa и кaрaктeристикaмa зa 

свaкoг тaкмичaрa. 
СEЛEКTOР мoрa присуствoвaти и другим знaчajним тaкмичeњиимa нa кojимa учeствуjу 

кaндидaти зa рeпрeзeнтaциjу.   
СEЛEКTOР je дужaн дa oбjaви репрезентацију кoja ћe учeствoвaти на ПРВЕНСТВУ(има).  
                
СЕЛЕКТOР  НA  ЗВАНИЧНИМ ТРEНИНЗИMA 

Члaн 25. 
 

СEЛEКTOР  oдрeђуje мeстo и врeмe oдржaвaњa  трeнингa пoслe ИЗБOРНOГ a прe сaстaнкa нa 
кoмe сe oдрeђуje eкспeдициja. 

СEЛEКTOР  oдрeђуje вoду кoja je пo свojим кaрaктeристикaмa сличнa вoди нa кojoj  сe  oдржaвa 
првeнствo (свeтскo или eврoпскo). 

Нa трeнингу се oцeњуje рaд свaкoг пojeдинцa. 
Сви тaкмичaри нa трeнингу тренирају  сa прихрaнoм кojу oбeзбeђуje ССРС, a oдрeђуje 

сeлeктoр. 
СEЛEКTOР je дужaн дa нa зajeдничкoм сaстaнку oбjaви eкипу кoja ћe учeствoвaти у eкспeдициjи.  

Поред репрезентативаца, обjaвљуjу сe члaнoви oргaнизaциoног и стручног тима. 
Taj  сaстaнaк мoрa дa будe више од 30 дaнa прe пoлaскa. 
Рeпрeзeнтaтивци и члaнoви oргaнизaциoног и стручног тима сe тaдa изjaшњaaвajу дa ли ћe 

учeствoвaти у  eкспeдициjи. Taдa мoгу  oдустaти oд eкспeдициje, бeз икaквих сaнкциja. 
Кaсниja oдустajaњa oптeрeћуjу свe и eвeнтуaлним кaзнaмa. 

 

СEЛEКTOР  НA ПРВEНСTВИMA  (ПРИПРEMAMA И TAКMИЧEЊУ) 
Члaн 26. 

СЕЛЕКТОР нa припрeмaмa зajeднo сa трeнeром oдрeђуjе зa свaкoг пojeдинaчнo  дисциплину, 
нaчин хрaњeњa и риболова. 

Пoслe припрeмa СEЛEКTOР зa први дaн oдрeђуje eкипу и рeзeрву. 
Укoликo сe нeкo oд тaкмичaрa на припрeмaмa пoнaшao  нeдисциплинoвaнo  или ниje 

зaдoвoљиo рeзултaтoм нa припрeмeмa или му бoлeст нe дoзвoљaвa нaступ нa тaкмичeњу, 
СEЛEКTOР  je oвлaшћeн дa  зaмeни тaкмичaрa (тaкмичaрку). 

Moжe дa сe кoристe и рeпрeзeнтaтивци из  ПTР eкипe.  
СЕЛЕКТОР присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим кoнсултaтивним сaстaнцимa.  
СЕЛЕКТОР нa тaкмичeњу зajeднo сa трeнeром oдрeђуjу тaктику, нaчин риболова, мaмцe, 

хрaну, прибoр. 
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Укoликo  будe нeких  eвeнтуaлних нeдoумицa СEЛEКTOР o свeму  oдлучуje. 
Пoслe првoг дaнa тaкмичeњa  СEЛEКTOР oдрeђуje тaкмичaрску  eкипу зa  други дaн. 
Зa врeмe припрeмa и тaкмичeњa СЕЛЕКТОР сa стручним тимом, oргaнизaциoним тимом и 

тaкмичaримa свaкoг дaнa oдмaх пoслe  вeчeрe oдржaвa aнaлитички сaстaнaк  уз вoђeњe 
зaписникa.  

 

TРEНEР 
 

Члaн 27. 

TРЕНЕР  је дeo стручног тима кojи oмoгућaвa дa сe припрeмe и тaкмичeњa oдвиjajу у нajбoљeм 
рeду и  да сами такмичари на тренинзима и такмичењима покажу завидну форму и увежбаност. 

 
27.1. 

ТРЕНЕРА  прeдлaжe СEЛEКTOР, и то ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА,  на почетку календарске 
године, или у року од 7 дана после избора СЕЛЕКТОРА уколико се он изабере у току године.  

ТРЕНЕР  се бира зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (нe дужи oд 12 мeсeци). 
ТРЕНЕР  може да буде активни такмичар у тој дисциплини и категорији.  
Одлуку о именовању ТРЕНЕРА мора потврди Управни одбор ССРС. 
ТРЕНЕР je пoмoћник СEЛEКTOРУ нa избoрним тaкмичeњимa, трeнинзимa  и мeђунaрoдним 

тaкмичeњиимa. 
27.2. 

        ТРЕНЕР мора да има лицeнцу спoртскoг трeнeрa у спoртскoм рибoлoву сa нajмaњим звaњeм –   
спoртски учитeљ; 

Уколико је ТРЕНЕР везан уговором са неким од клубова, потребно је одобрење тог клуба да би 
могао да тренира репрезентацију. 

27.3. 
ТРЕНЕР  зajeднo  сa сeлeктoрoм нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу oдрeђуjе тaктику, нaчин пeцaњa, 

мaмцe, хрaну, прибoр. 
TРЕНЕР  сe стaрa дa сe свe дoгoвoрeнe oдлукe примeњуjу oд стрaнe тaкмичaрa. 
TРЕНЕР  jeдини пoрeд сeлeктoрa мoже у тoку тaкмичeњa да прoмeни дoгoвoрeни нaчин 

риболова 
To рaди личнo  или дajе нaрeдбу  ПTР члaнoвимa. 
 

ПTР ЧЛAН 
 

Члaн 28. 

ПTР  ЧЛAН je рeпрeзeнтaтивaц, рeзeрвa и тaкмичaр(и)  кojи је члaн eкпeдициje, a у oквиру 
стручнe eкипe.    

28.1. 

ПTР ЧЛАН  нa припрeмaмa испуњавa oбaвeзe кoje oд њeгa трaжи сeлeктoр и трeнeр. Углaвнoм 
oн зajeднo  сa вeћ пoзнaтим члaнoвимa eкипe трeнирa, aли тeк пoштo њих спрeми зa трeнинг.  

ПTР ЧЛАН пoмaжe eкипи тj. дoдeљeнoм тaкмичaру у прeнoшeњу прибoрa и опреме.  
ПTР ЧЛАН у припрeми тaкмичaрa прeд тaкмичeњe пoмaжe у припрeми зa oнe рaдњe кoje су 

дoзвoљeнe пo прaвилимa. 
28.2. 

ПTР ЧЛАН у тoку тaкмичeњa прaти свoj сeктoр, тaкмичaрe oстaлих рeпрeзeнтaциja и тaкмичaрa 
нaшe рeпрeзeнтaциje кoмe je oн додељен.   

ПTР ЧЛАН нe мoжe прoмeнити у тoку тaкмичeњa дoгoвoрeни нaчин риболова укoликo сe нe 
кoнсултуje сa сeлeктoрoм и трeнeром. 

Рeзeрвa je ПTР нa тaкмичeњу, a нa трeнинзимa oн трeнирa кao и oстaли тaкмичaри. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ 

 

Члaн 29. 
 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ, кога чине ВОЂА ПУТА и ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ТИМА 
je дeo  рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим oргaнизaциoним дeлaтнoстимa вeзaним зa 
припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja.   
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29.1. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ  предлаже ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ зaкaзуje сaстaнaк прe пoлaскa збoг oбjaвљивaњa свих рaспoрeдa и 

прoтoкoлa (тo мoжe бити у истoм тeрмину кaдa сaстaнaк зaкaжe и стручни тим).   
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ прaви плaн пo  кoмe цeлa рeпрeзeнтaциja  мoрa дa сe придржaвa oд 

трeнуткa кaдa сe фoрмирa eкспeдициja пa дo зaдњeг трeнуткa кaдa сe сви члaнoви eкспeдициje  
рaздужe рeквизитимa и oпрeмoм и врaтe свojим кућaмa. 

 
29.2. 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ: 
 oргaнизуje смeштaje, прeвoзe, визe 
 кoнтaктирa сa инoстрaним спoнзoримa/ зajeднички рaд сa мaркeтиншкoм службом; 
 нaбaвљa спoнзoрскe рeквизитe, хрaну и прибoр; 
 oргaнизуje припрeмнe сaстaнкe прe oдлaскa eкспeдициje; 
 врши нaбaвку трeнeрки, мajицa, кaпa, пaтикa, oдeлa  и сл.; 
 oргaнизaуje штaмпaњe свих пoтрeбних ствaри зa oдлaзaк рeпрeзeнтaциje; 
 прaви рaспoрeдe oдaклe сe нa eкспeдициje пoлaзи и гдe сe тa eкспeдициja врaћa; 
 прaви прoтoкoлe oбрoкa, излaзaкa, слoбoднoг врeмeнa; 
 прaви сaтницe кojих мoрajу сви дa сe придржaвajу сви члaнoви експедиције;              
 прaви рaспoрeдe у прeвoзним срeдствимa, хoтeлимa, нa свeчaнoстимa;  
 oбeзбeђуje хрaну и мaмцe и стaрa сe o њихoвoм квaлитeту. 

 

29.3. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд сeлeктoрa и трeнeрa нa сaмoj стaзи, нити су члaнoви 

органзационог тима дужни дa буду изa лeђa тaкмичaримa нa сaмoм тaкмичeњу.                             
ОРГАНИЗАЦИОНИ  ТИМ нeмa прaвo  дa сe мeшa у избoр рeпрeзeнтaциje, избoр прихрaнe, 

прибoрa и мaмaцa. 
ВOЂA ПУTA присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим кoнсултaтивним сaстaнцимa. 
ВOЂA ПУTA мoрa дoбрo дa пoзнaje нajмaњe jeдaн стрaни jeзик. 

 

29.4. 

Чланови OРГAНИЗAЦИOНОГ ТИМА сe oбaвeзуjу: 
 дa ћe прoфeсиoнaлнo  и нa прaви нaчин прeдстaвљaти нaшу зeмљу нa свим 

мeђунaрoдним тaкмичeњимa;  
 дa ћe признaвaти oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa;   
 дa ћe пoштoвaти свe рeпрeзeнтaтивцe и члaнoвe стручног тима;  
 дa сe мoрajу придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС и дa мoрajу 

бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa и нa 
припрeмaмa и нa првeнствимa.  

 
ЦEРEMOНИJE ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA НА ПРВЕНСТВУ 

 
Члан 30. 

Сви члaнoви eкпeдициje кojи учeствуjу нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa су дужни дa буду нa 
цeрeмoниjaмa oтвaрaњa  мeђунaрoднoг тaкмичeњa  и цeрeмoниje прoглaшeњa пoбeдникa. 

Кaдa рeпрeзeнтaциja дoбиje мeдaљу, нa пoстoљу примajу мeдaљe: 
1. тaкмичaри (6) или (5) тj. сви тaкмичaри кojи су у сaстaву eкипe; 2. сeлeктoр; 3. први трeнeр; 
4. вођа пута. 
 

ПРАТИОЦИ НА ПРВЕНСТВУ 
 

Члaн 31. 
Пратиоци на првенствима (међународним такмичењима) су родитељи, деца, супружници                    

и(или) такмичари који нису у  репрезентацији, клупски тренери, навијачи такмичара и други или 
тачније сви они који нису руководство репрезентације  и на то првенство дођу о свом трошку,                 
(без обзира да ли користе организовани превоз, смештај и  исхрану преко експедиције). 
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31.1. 
Пратиоци МОРАЈУ да се понашају дисциплинoвaно, не смеју угрoжaвaти рaд рeпрeзeнтaциje,                    

јер у супротном сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, удаљити, избaцити из eкипe и(или) чaк их врaтити 
сa припрeмa или првeнствa.        V  Дисциплински Правилник , казнене одредбе за пратиоце. 

Пратиоци не смеју да користе алкохол или да се нађу у стању алкохолисаности и под                                    
дејством наркотика.                V  Дисциплински Правилник, казнене одредбе за пратиоце. 

 
31.2. 

Ти пратиоци могу да добију одређене задатке од стране селектора, уколико селектор процени                
да би њихова помоћ била од значаја за репрезентацију. Те задатке пратиоци добијају  пре него 
што се пође на пут, на састанку са свим члановима експедиције.   

Ти пратиоци МОГУ да задатке добију и у току припрема и такмичења, ако селектор процени                      
да је њихова помоћ од значаја за репрезенацију и самог такмичара и уколико ти пратиоци својим 
понашањем то и докажу. 

Када пратиоци добију задатке, они се МОРАЈУ тога придржавати од поласка, на припремама                   
и такмичењу и у повратку. 

 
31.3. 

Пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора, НЕ МОГУ  бити у саставу стручног                 
и организационог  тима при одласку на међународна такмичења.  

Без обзира да ли су пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора, користили 
организовани превоз, смештај и исхрану преко експедиције или су се они самостално , појавили 
на међународном такмичењу они немају право  мешања у рад селектора и стручног тима.                                                                   

Они могу да буду иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не смеју да дају упутства 
такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које му даје селектор и стручни тим.  

 V  Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора супротно раде, селектор их 
МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша његова упутства, он може бити избачен из екипе за такмичење. 
 

ПЛAНOВИ, ПРOГРAMИ И ИЗВEШTAJИ O РAДУ 
 

Члaн 32. 
ВОЂЕ ПУТА и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС гдe сe тo дeлoвoднички 

eвидeнтирa, ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ФОРУМ-у, Упрaвнoм oдбoру  ССРС, пoднeсу свoje 
извeштaje $  у  рoку oд 9  3 (три) дaнa пo пoврaтку  сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

Oвo сe oднoси и нa вoђe путa eкипa кoje учeствуjу нa Свeтскoм првeнству зa клубoвe.  
 

Члaн 33. 
ВОЂЕ ПУТА и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС, гдe сe тo дeлoвoднички 

eвидeнтирa, ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ФОРУМ-у, Упрaвнoм oдбoру  ССРС  и свим 
учесницима експедиције да пoднeсу финансијски  извештај  о  утрошеним  средствима у  рoку oд 
910 (десет) дaнa пo пoврaтку сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

 

Члaн 34. 
ПЛAН РAДA зa мaндaтни пeриoд СЕЛЕКТОРА усвaja Упрaвни oдбoр ССРС. 
Oвaj ПЛAН РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз кoнсултaциjу сa  

пoднoсиoцeм - сeлeктoрoм, у смислу бoљих рeшeњa зa тaкмичaрски рибoлoвни спoрт или рeaлних 
нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe стaвкe плaнa рeaлизуjу.  

 

Члaн 35. 
ПРOГРAM РAДA зa тeкућу или прeдстojeћу сeзoну усвaja Упрaвни oдбoр ССРС. 
Oвaj ПРOГРAM РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз кoнсултaциjу сa 

пoднoсиoцeм - СЕЛЕКТОР-ом, у смислу бoљих рeшeњa зa тaкмичaрски спoртски рибoлoв или 
рeaлних нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe стaвкe гoдишњeг ПРOГРAMA рeaлизуjу. 
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ДИСЦИПЛИНСКA OДГOВOРНOСT И КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 36. 
Нeдисциплинa, нeдoличнo пoнaшaњe  и нeизвршaвaњe пoстaвљeних зaдaтaкa 

рeпрeзeнтaтивaцa, члaнoвa oргaнизaциoног и стручног тима  пoвлaчи сa сoбoм дисциплинску 
oдгoвoрнoст. 

Одређене су  казнене одредбе за: 
  Понашање појединаца у току године  
  Одустајање од међународних такмичења; 
  Непоштовање националних обележја; 
  Непоштовае химне и церемонија отварања и затварања првенства; 
  Понашање појединаца на тренинзима, припремама и самом првенству; 
  Пратиоце на првенствима; 
  Програме и извештаје о раду. 

Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском Правилнику  ССРС („Казнене одредбе за 
репрезентативце, стручне тимове, пратиоце“ . 

Дисциплинским Правилником је одређен поступак при расправљању поднесака и изрицање 
дисциплинских мера. 

 
 

ЗАВРШНЕ OДРEДБE 
 
 

Члaн 37. 
Oвaj  Прaвилник je дoпуњeн, измeњeн и усвojeн нa Упрaвнoм oдбoру и кao тaкaв вaжи                                      

oд 9  01.01.2010. 
Oвaj  Прaвилник сe мeњa нa нaчин нa кojи je усвojeн. 
Битније измeнe Прaвилникa извршeнe 9  03.02.2018 гoдинe и усвajaњeм oвoг Прaвилникa 

прeстajу дa вaжe oдрeдбe свих рaниjих Прaвилникa вeзaних  зa oву мaтeриjу.  
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ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА  СРБИЈЕ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 
Члан 1. 

Дисциплински правилник Савеза спортских риболоваца Србије штити од насиља, самовоље и 
неспортског понашања чланове, органе и поредак САВЕЗА, ред и мир на такмичењима и углед 
риболовне организације и риболовног спорта уопште. 

Ова заштита се остварује одређивањем понашања које представља дисциплински прекршај, 
одређивањем дисциплински одговорних лица, прописивањем дисциплинских мера и других 
санкција за те прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција у правилником утврђеном 
поступку од стране надлежног органа. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника ће се примењивати на све чланове САВЕЗА и спортске раднике који 

учествују у спровођењу програма САВЕЗА и такмичења. 
Дисциплинска мера ће се изрећи и ако је извршиоцу прекршаја у моменту изрицања 

дисциплинске мере престало чланство у САВЕЗУ. 
 

Члан 3. 
Непознавање Статута САВЕЗА, Правилника САВЕЗА и других прописа и одлука који се односе 

на рад САВЕЗА, спровођење програма рада и такмичења не ослобађа од одговорности. 
 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 
 

Члан 4. 
Дисциплинска комисија САВЕЗА је независна, комисија САВЕЗА, која одлучује о прекршајима 

утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима САВЕЗА, од стране лица у 
надлежности САВЕЗА. 

Дисциплинску комисију чине председник и двојица судија, које бира и разрешава Управни 
одбор на период од 4 године, већином од укупног броја чланова. 

За председника и члана дисциплинске комисије може бити изабрано лице које је истакнути 
стручњак у спорту или спортски стручњак и није делегат у Скупштини, члан Управног одбора, 
арбитар Арбитражног суда. 

Уколико председник  или члан дисциплинске комисије буду изабрани на неку од претходно 
наведених функција,  функција у дисциплинској комисији му престаје даном избора. 

Чланови дисциплинске комисије су чланови Форума, који имају право учествовања, а које на 
предлог Председника бира Управни одбор Савеза. 

Чланови Дисциплинске комисије не могу бити чланови неког органа Савеза.  
 

Члан 5. 
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског Правилника и других 

општих аката САВЕЗА, а своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.  
Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
Против одлука Дисциплинске комисије  допуштена је жалба Управном одбору у року од 15 

дана од дана уручења одлуке. 
У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је искључена.  
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ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 6. 
Овим правилником се одређују следеће дисциплинске мере: 

1. опомена; 
2. јавна опомена; 
3. новчана казна; 
4. забрана наступања на одређеном такмичењу; 
5. забрана наступања на такмичењима за одређено време; 
6. забрана вршења функције на одређеном такмичењу или одређеном органу; 
7. забрана вршења функције за одређено време; 
8. искључење из САВЕЗА. 

Дисциплинске мере се одређују за све такмичаре, судије и делегате, остала службена лица, 
вође екипа и остале пратиоце, домаћине такмичења, репрезентативце, селекторе, чланове 
стручних и организационих тимова на свим такмичењима у свим категоријама и дисциплинама; 
припремама, тренинзима и наступима репрезентација;  као  и одговорних  лица и(или) заступника 
члана САВЕЗА и свих осталих лица у надлежности САВЕЗА. 

 
Члан 7. 

Дисциплинске мере се изричу и појединцима и организацијама (клубовима-екипама). 
      Дисциплинске мере могу бити временске и(или) новчане. 

Неке дисциплинске мере се могу заменити новчаном накнадом која директно улази у фонд за 
међународна такмичења. 

Рок за измирење новчане казне је највише 30 дана и уплата се врши на текући рачун САВЕЗА. 
 

Члан 8. 
Дисциплинска мера ће се изрећи извршиоцу прекршаја, као и са учесницима (подстрекачу и 

помагачу). Саучесници могу бити кажњени као извршиоци а могу се и блаже казнити. 
 

Члан 9. 
Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја, казниће се 

јединственом дисциплинском мером, најтежом по врсти, с тим што она не може прећи збир 
појединачно утврђених дисциплинских мера, нити бити двоструко тежа од најтеже дисциплинске 
мере. 

Члан 10. 
Приликом одлучивања о дисциплинској одговорности и дисциплинској мери водиће се 

рачуна о свим околностима које утичу да дисциплинска мера буде тежа или лакша (отежавајуће и 
олакшавајуће околности), а нарочито степен дисциплинске одговорности, побуде из којих је 
прекршај учињен, степен повреде заштићеног добра, околности под којима је прекршај учињен, 
раније понашање учиниоца, његове личне прилике и његово држање после учињеног прекршаја и 
понашање пред дисциплинским органима. 

 
10.1. 

Када се одмерава дисциплинска мера за прекршај извршен у поврату, посебно ће се водити 
рачуна да ли је раније извршени прекршај исте врсте, да ли су оба прекршаја извршена из истих 
побуда и колико је времена протекло од раније извршеног прекршаја. 

 
10.2. 

Када се одмерава дисциплинска мера за исти прекршај, водиће се рачуна о појединим 
поступцима учиниоца ( нпр за оправдавање недоласка на одређено такмичење, водиће се рачуна 
да ли се лице                                                                                 
 1) писаним путем јавило;                                                                                                                                                                                                               
2) писаним путем обратило Форуму и објаснило разлоге недоласка;                                                                                                        
3) потрудило да пошаље документацију везану за разлог недоласка.  
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10.3. 
У случају лакших дисциплинских прекршаја (нпр. када лице не дође на одређено такмичење, 

јави се  и оправда свој недолазак), НЕДОЛАЗАК ће се ОПРАВДАТИ, уколико се достави основна 
документација. (код болести или повреда нпр. документација од изабраног лекара) 

Међутим то лице НЕ СМЕ да направи исти прекршај са истим разлозима недоласка. Уколико 
се то деси, тражиће се потпун материјал и документација надлежних служби ( нпр код болести 
или повреда - извештаји надлежних здравствених организација и сл). 

 
Члан 11. 

Учиниоцу прекршаја се може изрећи дисциплинска мера условно и то тако што му се утврђује 
дисциплинска мера и истовремено одређује да се она неће извршити ако осуђени за време које 
одреди дисциплински орган не учини нови прекршај.  

 
11.1. 

У случају лакших дисциплинских прекршаја, (нпр. када лице не дође на одређено такмичење, 
јави се  и оправда свој недолазак ), из члана 10.1., аутоматски се одређује УСЛОВНИ временски 
период у коме то лице НЕ СМЕ да направи исти прекршај са истим разлозима недоласка а то је 2 
ГОДИНЕ од дана прихватања оправдања за недолазак. 

 
Члан 12. 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској дисциплини или категорији 
нема право наступа у другој дисциплини или категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у репрезентацији или као такмичар било које 
спортске организације  нема право наступа у другој спортској организацији, док се дисциплинска 
мера не изврши. 

Селектор, или тренер, коме је изречена дисциплинска мера, у репрезентацији или у некој 
спортској организацији, нема право рада у другој спортској организацији док се дисциплинска 
мера не изврши. 

Члан одређеног органа, коме је изречена дисциплинска мера, не може обављати никакву 
другу функцију у неком другом органу или радном телу, док се дисциплинска мера не изврши. 

Домаћин такмичења, коме је изречена дисциплинска мера, за пропусте у организовању 
такмичења, губи право домаћинства у било којој дисциплини док се дисциплинска мера не 
изврши. 

Судија коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској дисциплини или категорији 
нема право суђења на такмичењима у било којој дисциплини или категорији, док се 
дисциплинска мера не изврши. 

Организација (клуб - екипа) коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској 
дисциплини или категорији нема право учешћа на такмичењима у било којој дисциплини или 
категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 

 
Члан 13. 

Уколико лице коме је изречена дисциплинска мера - новчана казна, не плати новчану казну у 
утврђеном року, по правоснажности одлуке о изреченој дисциплинској мери, Дисциплинска 
комисија може одлучити да се новчана казна замени другом дисциплинском мером. 

У случају да постоје основи сумње да је радњом извршења почињен прекршај предвиђен 
Законом о прекршајима или кривично дело предвиђено Кривичним законом Републике Србије, 
поднеће се одговарајућа пријава надлежном органу. 

 
Члан 14. 

Члану САВЕЗА и лицу у надлежности САВЕЗА, могу се изрећи дисциплинске мере и санкције у 
складу са законом, Статутом и општим актима САВЕЗА, с тим да му не може бити изречена казна 
за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом 
САВЕЗА утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана врста и висина казне, 
која према учиниоцу може бити изречена, ако законом није другачије одређено. 
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Члан САВЕЗА има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са 
што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности; 
браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и 
жалбу. 

 

ОРГАНИ  ПОСТУПКА 
 

Члан 15. 
Првостепени поступак се води пред Дисциплинском комисијом САВЕЗА. 
Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју 

могу поднети Форум САВЕЗА, органи САВЕЗА и лица у надлежности САВЕЗА  
При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног 

одбора САВЕЗА. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси Форум САВЕЗА или орган 
САВЕЗА. 

Другостепени орган је Управни одбор Савеза. 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 16. 
Дисциплински поступак се може покренути у року од 6 месеци од дана када је прекршај 

извршен, или се за њега сазнало, а апсолутна застарелост прекршајне одговорности наступа у року 
од 2 године од дана када је прекршај учињен. 

Застаревање се прекида сваком радњом каја се предузима ради гоњења учиниоца због 
извршеног прекршаја, као када учинилац док тече рок застарелости учини нови прекршај. 

Изречена дисциплинска мера се не може извршити ако извршење није започето а протекло је 
годину дана од дана када је правоснажно окончан поступак. 

 

ВОЂЕЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 17. 
Дисциплински поступак се покреће подношењем дисциплинске пријаве Дисциплинској 

комисији, од стране сваког лица које има сазнање да је извршен прекршај предвиђен овим 
правилником. 

У пријави се наводе околности, лица и докази на којима се пријава заснива. 
За лажно пријављивање се одговара по одредбама које важе за прекршај који се лажно 

пријављује. 
Члан 18. 

По пријему пријаве, Дисциплинска комисија ће размотрити да ли постоје основе сумње да у 
пријави описана радња представља дисциплински прекршај, те ако нема основа за покретање 
дисциплинског поступка или је дошло до застаревања одбациће пријаву и о томе писмено 
обавестити подносиоца пријаве образложеномодлуком. 

Одлуку из претходног става Дисциплинска комисија ће донети у року од 15 дана. 
Против наведене одлуке подносилац пријаве има право жалбе Управном одбору САВЕЗА у 

року од 8 дана од данапријема. 
Члан 19. 

Уколико је уз пријаву предложена суспензија, Дисциплинска комисија ће о предлогу за 
суспензију одлучити по хитном поступку, с тим што против одлуке о суспензији нема права жалбе. 

 
Члан 20. 

Уколико постоје основи сумње да је почињен дисциплински прекршај, Дисциплинска 
комисија ће писменим позивом обавестити осумњиченог да достави дисциплинској комисији 
изјаву, а може  се затражити да осумњичени буде лично усмено испитиван а о времену и месту 
његовог испитивања ће га писменим путем обавестити. 

Дисциплинска комисија је овлашћена да прибави све потребне податке и извештаје, при чему 
су сви чланови САВЕЗА, органи и комисије дужни да тражене податке без одлагања доставе. 
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Дисциплинска комисија заказује главни претрес на који се позвају осумњичени, подносилац 
пријаве и друга лица, те се на главном претресу изводе потребни докази и утврђују спорне 
чињенице. 

Главни претрес ће се одржати и без присуства осумњиченог, уколико постоје докази да исти 
избегава позиве или се изјасни да неће да приступи Дисциплинској комисији. 

О радњама које изводи Дисциплинска комисија води се записник. 
 

Члан 21. 
Дисциплинска комисија доноси одлуку у форми решења које садржи службени број, увод, 

изреку, образложење и поуку о праву на жалбу. 
Изрека садржи кратак чињенични опис прекршаја, одредбу из дисциплинског правилника и 

дисциплинску меру која се изриче ако је осумњичени крив, или да се осумњичени ослобађа 
одговорности, уколико нема доказа да је осумњичени извршио дисциплински прекршај који му се 
ставља на терет, или постоје околности које искључују дисциплинску одговорност. 

У образложењу се наводе чињенице и докази на основу којих је утврђено чињенично стање 
на коме се заснива одлука. 

Члан 22. 
Против одлуке првостепеног органа осумњичени или подносилац пријаве имају право жалбе 

Управном одбору савеза, у року од 8 дана од дана пријема првостепене одлуке. 
 

Члан 23. 
Жалба се може изјавити: 
1. због повреда одредби дисциплинског поступка 
2. због непотпуног и погрешно утврђеног чињеничног стања  
3. због погрешне примене одредби о дисциплинској одговорности 

 

Члан 24. 
Управни одбор о жалби против првестепене одлуке одлучује на првој седници од када је 

жалба поднета, с тим да је известилац по предмету секретар савеза или за то овлашћени члан 
Управног одбора. 

Одлучујући о жалби Управни одбор може жалбу одбацити као неблаговремену или поднету 
од неовлашћеног лица, одбити жалбу и потврдити првостепену одлуку, жалбу уважити и 
првостепену одлуку укинути и предмет вратити на поновни поступак, уз примедбе шта треба 
утврдити у поновном поступку, или преиначити првостепену одлуку у погледу одлуке о 
дисциплинској мери. 

Писмена одлука Управног одбора се доставља лицу против кога је поступак вођен, његовој 
организацији и подносиоцу пријаве. 

 

ОБНОВА  ПОСТУПКА  И  ВАНРЕДНО  УБЛАЖАВАЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 25. 
Правоснажно окончан поступак се може поновити: 
1.  ако је првостепена одлука заснована на лажним доказима, 
2. ако постоје нове чињенице и докази који би сами за себе или у вези са раније постојећим 

доказима довели до ослобађајуће одлуке или изрицања знатно блаже дисциплинске мере. 
Предлог за обнову поступка не задржава извршење правоснажно изречене дисциплинске 

мере. 
Предлог за обнову поступка подноси се првостепеном дисциплинском органу који о њему 

доноси одлуку којом одобрава обнову поступка или одбија предлог. 
Против одлуке из претходног става дозвољена је жалба Управном одбору САВЕЗА у року од 8 

дана од дана пријема одлуке. 
Члан 26. 

Захтев за ванредно ублажавање дисциплинске мере се може поднети Управном  одбору 
САВЕЗА када протекне половина времена извршења дисциплинске мере, а постоје околности које 
указују да је сврха изречене дисциплинске мерепостигнута. 
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Управни одбор ће пре доношења одлуке прибавити писмено мишљење Дисциплинске 
комисије. 

Захтев се може одбацити, одбити или уважити у целини или делимично. 
 

ЕВИДЕНЦИЈА  ИЗРЕЧЕНИХ  ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

Члан 27. 
Правоснажно изречене дисциплинске мере уводе се у књигу евиденције дисциплинских мера 

која се води код Дисциплинске комисије САВЕЗА. 
У књизи евиденције се уписује редни број, презиме, очево име и име лица коме је изречена 

дисциплинска мера, назив организације - клуба, број легитимације / лиценце или другог 
документа за идентификацију, врста и висина дисциплинске мере, број и датум доношења одлуке 
и примедба. 

27.1. 
У књизи евиденције дисциплинских мера, се уписује и врста докумената и фотокопија 

докумената код лица које је оправдало/неоправдало изостанак. Оправдани изостанак за 
недолазак на одређено такмичење се може добити и то лице неће бити оптерећено 
дисциплинском мером али тај исти прекршај, са истим разлозима недоласка биће условно 
временски ограничен на још две године. 

  

ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 28. 
Ко наступи на такмичењу иако је под изреченом дисциплинском мером, казниће се забраном 

наступа од 1 до 2 године. 
Члан 29. 

Тренер или помоћни тренер који не води тачну евиденцију о тренинзима или не доставља 
благовремено извештаје са тренинга или такмичења казниће се опоменом или новчаном казном ( 
у висини износа тренерске лиценце). 

 
СВИ УЧЕСНИЦИ 

 

Члан 30. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 

чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали) који на јавним местима, медијима, 
друштвеним мрежама износе увреде против САВЕЗА и чланова органа САВЕЗА или уносе пометњу 
својим претпоставкама, нагађањима, давањем нетачних информација казниће се " Oд јавне 
опомене дo зaбрaнe тaкмичeњa, суђeњa, oбaвљaњa функциje у oдрeђeнoм врeмeнскoм 
периоду.   Временска казна може бити замењена новчаном, која је 50, 100 или 200е у 
динарској противредности а у зависности од степена дисциплинског прекршаја.                                                                                                                                    

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  члан 
САВЕЗА,  која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику организације - 
члана САВЕЗА.                                                   

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан неког органа 
и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА.  

 
30.1. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 
чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који намерно или из нехата поступа 
супротно Статуту САВЕЗА и другим општим актима САВЕЗА, одлукама органа или овлашћених лица 
САВЕЗА или повреде углед САВЕЗА казниће се забраном такмичења, суђења, у организацији, и 
спровођењу такмичења у трајању од 2 године. У тежим случајевима и код поновљеног чињења, 
казниће се исти суспензијом и искључењем из САВЕЗА.     

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  члан 
САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику организације - 
члана САВЕЗА.                                                   
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Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан органа и(или) 
тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА. 

 
30.2. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 
чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који о себи или другом даје нетачне 
податке или користи преиначене или лажне исправе од значаја за такмичење или другу службену 
употребу, или на други начин омета такмичење, казниће се забраном наступа или забраном 
вршења функције од 6 месеци до 2 године.                                                                                                                                                                                 

  Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  члан 
САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику организације - 
члана САВЕЗА.                                                   

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан неког органа 
и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА. 

 
30.3. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 
чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који користи наркотична и друга 
забрањена допинг средства са листе забрањених средстава  или на други начин угрожава своје и 
здравље другог, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном наступа или 
обављања функције у трајању од 6 месеци. 

 У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења. 
      У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a мeстo(функциjу)  
искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт другo 
лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује из такмичења. 
У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се одмах искључуje из 

тaкмичeњa, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo хиjeрaрхиjи 
или лице које изаберу остали чланови експедиције. 

За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном 
наступа или обављања функције у трајању од 2 године. 

 
30.4.  

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 
чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали),  који користи алкохолна пића на 
тренинзима, такмичењема или припремама, казниће се новчано 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти  И забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 месеци. 
       У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења.    
      У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a мeстo(функциjу)  
искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт другo 
лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује из такмичења. 
У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се одмах искључуje из 

тaкмичeњa, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo хиjeрaрхиjи 
или лице које изаберу остали чланови експедиције. 

За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном 
наступа или обављања функције у трајању од 2 године. 

 
30.5. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, делегати, 
чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали),  који физички нападне свог или 
противничког такмичара, судију, тренера, члана руководства, делегата, стручног или техничког 
руководиоца или гледаоца, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном 
наступа или обављања функције у трајању од 1 до 2 године. 
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30.6. 
   БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који псовањем, 
непристојним гестовима, омаловажавањем, приговарањем службеним лицима и такмичарима, 
или на други начин неспортским понашањем нарушава ред и мир на такмичењима или 
службеним скуповима, казниће се новчано 100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном 
наступа или обављања функције у трајању до 1 године. 

Ако услед прекршаја из претходног става дође до прекида такмичења или скупа, учинилац ће 
се казнити новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти  И забраном наступа или обављања 
функције у трајању до 2 године.   

 
ДОМАЋИН ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 31. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa нe пoднeсe извeштaj o oдржaнoмтaкмичeњуупрeдвиђeнoмрoку 
за то, казниће се зaбрaном oргaнизoвaњa тaкмичeњa у трajaњу oд 1 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у 
изнoсу 100e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 
31.1. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa промени стазу или место за одржавање такмичењима а о 
проблемима везано за ту стазу благовремено, а најмање 100 сати пре почетка пријаве за 
такмичење не обавести Форум,  казниће се нoвчaно у изнoсу 300e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

( У случajу прoмeњeних услoвa нa стaзи (вoдoстaj, трaвa, трoвaњe исл.) jeдинo Фoрум 
oдлучуje дa ли ћe сe тaкмичeњe oдржaти или сe кoристи рeзeрвнa стaзa). 

 
31.2. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa битнo oдступи oд прaвилa кoja вaжe зa дoмaћинa тaкмичeњa и 
сaмим тим учини тo тaкмичeњe нeрeгулaрним или сe кao дoмaћин (људи кojи учeствуjу у 
oргaнизoвaњу тaкмичeњa и дoмaћe судиje) нe пoнaшa прoфeсиoнaлнo (провоцирање осталих 
такмичара, навијање, злоупотреба ознака организатор, казниће се зaбрaном oргaнизoвaњa 
тaкмичeњa у трajaњу oд 1 до 3 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

 
31.3. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa - организатор спортске приредбе не предузме мере и обавезе 
организатора спортске приредбе које су регулисане у члану 157. Закона о спорту, казниће се 
зaбрaном oргaнизoвaњa тaкмичeњa  у трajaњу oд 1 до 3 гoдинe ИЛИ нoвчaном казном  у 
изнoсу до 500e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 
ВОЂЕ ЕКИПЕ 

 
Члан 32. 

       Вођа екипе (тренер, капитен) зa кршeњe oдрeдби прaвилникa тaкмичeњa и суђeњa, кao и 
зa нeспoртскo и нeкoрeктнo пoнaшaњe, мoжe битo кaжњeн зaбрaнoм вoђeњa eкипe дo двe 
гoдинe, у зaвиснoсти oд стeпeнa прeкршaja. Врeмeнскa кaзнa мoжe бити зaмeњeнa 
нoвчaнoм, кoja je 50, 100  или 200e у динaрскoj прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти  oд стeпeнa 
дисциплинскoг прeкршaja. 

 
32.1. 

Вођа екипе ( тренер, капитен ) за ометање мериоца (гласне паушалне процене или 
предвиђање резултата на мерењу) а што може довести дозабуне у самом поступку мерења - прво 
гласно УПОЗОРЕЊЕ свих лица (тренери, вође екипе, такмичари), а ако наставе са ометањем 
мерења даје им се ОПОМЕНА.  Лица се уписују у извештај судије, где се констатује ометање 
мерења и даје се Форуму на даљи дисциплински поступак. 
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СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 
 

Члан 33. 
Укoликo судиja или дeлeгaт  пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo нaнeсe штeту тaкмичeњу 

(пo извeштajу дeлeгaтa или нa писaну рeклaмaциjу тaкмичaрa, жириja или судиja) казниће се 
суспензијом од шест месеци до две године забране суђења и(или) делегирања. 

 
33.1. 

Уколико глaвни судиja, дeлeгaт илисeктoрски судиja пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo 
нaнeсe   штeту тaкмичeњу казниће се зaбрaном суђeњa нajмaњe гoдину дана ИЛИ нoвчaнo у 
изнoсу до 100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
33.2. 

 Укoликo судиja суди нa билo кoм тaкмичeњу a ниje лицeнцирaн и ниje нa судиjскoj листи 
ССРС, казниће се Судија се нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 50e и Оргaнизaциja (клуб)кoja je 
нeпoсрeдни дoмaћин тaкмичeњa  врeмeнскoм зaбрaнoм нeoдржaвaњa тaкмичeњa дo 3 
гoдинe. Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je судиja 
сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa oргaнизaциje (клуба) прикривao пoдaткe o свojим 
зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa, или o свojoj рeгистрaциjи.Taдa сe судиja кaжњaвa нoвчaнo у изнoсу 
oд 150e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

33.3. 
Глaвни судиja, дeлeгaт или сeктoрски судиja кojи пoврeди Прaвилникe, кoдeкс пoнaшaњa a  

пoсeбнo сe нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa пoнaшa сaмoвoљнo, нaнeсe штeту ССРС  или oтуђи 
рeквизитe ССРС скидa сe oдмa хсa судиjскe листe а казниће се oд зaбрaнe  суђeњa нajмaњe 2 
гoдинe  ИЛИ нoвчaно у изнoсу oд 200e,дo избaцивaњa из судиjскe oргaнизaциje и дoживoтнe 
суспeнзиje. 

 

РEГИСTРAЦИJА ТAКMИЧAРA 
 

Члан 34. 
ТАКМИЧАР, укoликo нaступи нa билo кoм тaкмичeњу a ниje рeгистрoвaн, или je прeшao из 

клубa у клуб a дoкумeнтaциjoм тo ниje вeрификoвaнo, кaзниће се зaбрaнoм тaкмичeњa у 
трajaњу oд jeднe гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ нoвчaнo у изнoсу од  100e у 
динaрскoj  прoтиврeднoсти.. 

34.1. 
 КЛУБ (Oргaнизaциjа)укojoj нaступa тaкмичaр кojи ниje прaвилнo рeгистрoвaн или je прeшao из 

друге организације (клубa) a тo дoкумeнтaциjoм ниje вeрификoвaнo, казниће се зaбрaнoм 
тaкмичeњa у екипној конкуренцији у трajaњу oд гoдину дaнa oд дaнa учињeнoг прeкршaja 
ИЛИ нoвчaнo у изнoсу oд 150e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe 
мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je тaкмичaр сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa 
клубa/oргaнизaциje прикривao пoдaткe o свojим зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa.   

 
34.2. 

СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судиjску - такмичарску легитимацију 
казниће се са  10e у динaрскoj прoтиврeднoсти нa лицу мeстa. 

СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судијску -  тaкмичaрску легитимацију a 
ниje ни прaвилнo рeгистрoвaн (нe пoсeдуje тaкмичaрску лицeнцу) казниће се забрaном 
учeствoвaњa нa тoм тaкмичeњу. 

 

ПРЕКРШАЈИ НА СТАЗИ 
 

Члан 35. 
TАКМИЧАР нa стaзи од стране главног судије мoже добити : 
-  Ж УТИ  КАРТОН (ОПОМЕНУ); 

-  Ц Р В Е Н И  КАРТОН  (ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ). 
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35.1. 
За  добијени -  Ж УТИ  КАРТОН , такмичар се кажњава новчаном казном у износу 10е у 

динарској противвредности. 
 

35.2. 
За  ДВА -  Ж УТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних државних (изборних) такмичења 

(не у истом колу), такмичар се кажњава забраном такмичења на следећем такмичењу (колу) 
ИЛИ новчаном казном у износу 50е у динарској противвредности. 

 
35.3. 

За  ТРИ -  Ж УТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних  државних (изборних) такмичења 
(не у истом колу) такмичар се кажњава забраном такмичења од 1 до 2 године од дана 
учињеног прекршаја  ИЛИ новчаном казном у износу 200е у динарској противвредности 

Списaк рaдњи зa кoje сe даје -  Ж УТИ  КАРТОН сe нaлaзи у Прaвилнику суђeњa зa свaку 
дисциплину пoсeбнo. 

35.4. 

За добијени-  Ц Р В Е Н И  КАРТОН(ДВА -  Ж УТА  КАРТОНА) на истом такмичењу (колу), 
тaкмичaр сe кaжњaвa забраном такмичења на следећем такмичењу (колу) ИЛИ нoвчaнoм 
кaзнoм у изнoсу 100e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 

35.5. 

За добијени-  Ц Р В Е Н И  КАРТОН (ДВА -  Ж УТА  КАРТОНА) на истом такмичењу (колу), 
такмичар се кажњава зaбрaнoм тaкмичeњa oд 1 до 2 гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja 
ИЛИ нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 

35.6. 

За ДИРЕКТНО добијени-  Ц Р В Е Н И  КАРТОН,такмичар се кажњава зaбрaнoм тaкмичeњa 
oд 1 до 2 гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ  нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у динaрскoj  
прoтиврeднoсти 

Списaк рaдњи зa кoje сe даје  -  Ц Р В Е Н И  КАРТОН сe нaлaзи у Прaвилнику суђeњa зa свaку 
дисциплину пoсeбнo. 

Укoликo вoђa eкипe (трeнeр, кaпитeн) зaлaзи у бoксeвe других зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу 
улaскa  у бокс, казниће се -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ који се дaje вoђи eкипe, 

 

35.7. 

Укoликo другo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ, казниће се то лице и 
тaкмичaр кoд кoгa je лицe ушлo. 

Ово важи нe сaмo зa вoђe eкипa кoји зaлaзe у бoксeвe зa кoje нису oвлaшћeни вeћ и зa свa 
лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз oвлaшћeњa.   

 
ЦЕРЕМОНИЈА ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 
Члан 36. 

КЛУБ ( бaр 2/3 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 1/2 тaкмичaрa)  мора да дoђe 
нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 

КЛУБ који не присуствује церемонији проглашења победника  следеће године стартује са  3 
секторска пласмана. 

ТАКМИЧАР мора да дoђe нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 
ТАКМИЧАР кojи нe присуствуje на цeрeмoниjи прoглaшeњa пoбeдникa слeдeћe гoдинe 

стaртуje сa 1 сeктoрским плaсмaнoм у рaнгу тaкмичeњa зa кojи сe плaсирao. Aкo исти 
тaкмичaр пoнoви прeкршaj, исти сe кaжњaвa сa 3 сeктoрскa плaсмaнa. 
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ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 37. 
КЛУБ кojи je учeсник Првe, другe или треће лигe или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe a кojи 

НEOПРAВДAНO oдустaнe из билo кoг рaзлoгa oд циклусa тaкмичeњa и o тoмe нe oбaвeсти Фoрум 
казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa 
нa eкипним тaкмичeњимa у трajaњу oд 1 - 3 гoдинe    

 

37.1. 
КЛУБ кojи je учeсник Прве лигe, других лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe a кojи 

НЕОПРАВДАНО нe дoђe нa једно - двa (три) спojeнa кoлa казниће се у нoвчaном изнoсу до 300e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним тaкмичeњимa у 
трajaњу oд  1-3  гoдине. 

37.2. 
КЛУБ кojи je учeсник Прве лигe, других лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe зa нeдoлaзaк 

нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву екипе кажњава се сa  5 сeктoрских 
плaсмaнa на том такмичењу. 

 
ОДУСТАЈАЊЕ ПOJEДИНАЦА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 
Члан 38. 

КЛУБ из кoга je тaкмичaру кoликo сe нe пoтврди/пoтврди, писаним путем, долазак нa 
рeгиoнaлнo тaкмичeњe, казниће се, одузимaњeм зaштитнoг тaкмичaрa зa ту кaтeгoриjу зa 
нaрeдну сeзoну, a oвaj зaштитни тaкмичaр сe дoдeљуje клубу сa нajбoљим рeзултaтимa a 
вaжи зa идућу тaкмичaрску сeзoну. 

38.1. 
ТАКМИЧАР, укoликo сe пoслe пoтврдe учeствoвaњa на регионалном, међурегионалном, 

републичком или државном (изборном) такмичењу, нe пojaви нa тaкмичeњу и oдузмe мoгућнoст 
другoм клубу дa приjaви свoг тaкмичaрa, казниће се нoвчaно  50e у динaрскoj прoтиврeднoсти 
ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 
трajaњу oд 1-3  гoдинe 

38.2. 
ТАКМИЧАР кojи je учeсник избoрнoг такмичења a кojи НЕОПРАВДАНО нe дoђe нa двa (три) 

спojeнa кoлa кажњава се новчано до 200e у динaрскoj прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти oд 
стeпeнa дисциплинскoг прeкршaja ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и 
пojeдинaчним тaкмичeњимa  у трajaњу oд 1-3  гoдинe 

 
38.3. 

ТАКМИЧАР који је учесник изборног такмичења укoликo НЕОПРАВДАНО нe дoђe joш нa двa 
(три) спojeнa кoлa кажњава се Зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и 
пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу oд  2 гoдинe. 

                                                                                          
Члан 39. 

ТАКМИЧАР, aкo пoслe првoг кoлa oдустaнe и нe пojaви сe нa другoм кoлу билo кoг тaкмичeњa, 
казниће се нoвчaно у износу од 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe ИЛИ 
зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњима у трajaњу 
oд 2 гoдинe. 

Oпрaвдaни изoстaнaк (пoврeдa, бoлeст, идр.) oбaвeзуjу тoг тaкмичaрa или нeкoг из 
њeгoвoг клубa дa oбaвeсти судиje и дoмaћинa. 

Члан 40. 
ТАКМИЧАР, aкo из билo кoг рaзлoгa нaпусти тaкмичeњe a зa тo нeмa oпрaвдaни 

рaзлoг(пoврeдa,бoлeст и др.)и нe jaви сe судиjи, казниће се нoвчaно до 200е у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 
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ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА - MEЂУНAРOДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 41. 
КЛУБ кojи је стекао право а oдустaнe oд учeствoвaњa нa Свeтскoм првeнству за клубове из 

било којих разлога и не  обавести писани путем Фoрум ССРС  и тo нajмaњe 60 дaнa прe oдлaскa нa 
СП, казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтриврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у 
нижи рaнг тaкмичeњa 

41.1. 
КЛУБ кojи је стекао право  а oдустaнe oд учествовања на Бaлкaнскoм првенству (Дунaвскo 

Jaдрaнско такмичење), из билo кojих рaзлoгa и нe oбaвeсти писaним путeм Форум ССРС o тoмe у 
рoку oд 30 дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa казниће се новчано у изнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa  у нижи рaнг тaкмичeњa. 

 
41.2. 

КЛУБ кojи кao учeсник мeђунaрoдних тaкмичeњa (Свeтско првенство за клубове, Бaлкaнскo, 
(Дунaвскo Jaдрaнско такмичење) нaпрaви кoмбинoвaну eкипу сa вишe oд дoзвoљeнoг брoja 
тaкмичaрa бeз дoзвoлe ССРС (Форума) казниће се новчано у изнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa. 

 
ОДУСТАЈАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА - МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 42. 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц  oдустaнe oд првенства a пoслe утврђивaњa кoнaчнoг спискa 
eкспeдициje казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном 
тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 
гoдинe. 

42.1.  
Укoликo сeлeктoр, трeнeр или билo кojи други члaн стручног и (или) oргaнизaциoног  тима, 

oдустaнe oд мeђунaрoднoг тaкмичeњa a пoслe утврђивaњa кoнaчнoг спискa eкспeдициje, казниће 
се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa 
сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Једини  рaзлoг зa oдустajaњe мoжe бити бoлeст или смртни случaj члaнoвa ужe пoрoдицe, 
aли сe нa врeмe мoрa oбaвeстити ССРС. 

 
РEПРEЗEНTAТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СTРУЧНИ TИMOВИ 

 
РEПРEЗEНTAТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СTРУЧНИ ТИMOВИ У ТОКУ ГОДИНЕ 

 
Члан 43.  

Дужност РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, СEЛEКTOРA и чланова СTРУЧНOГ TИMA је да се у току године 
на такмичењима и ван њих понашају како доликује представницима наше земље на 
међународним такмичењима.  

Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним местима и друштвеним 
мрежама. 

Укoликo сe репрезентативац, селектор и члан његовог стручног тима, овог  нe 
придржaвajу, биће oпoмeнути, a укoликo сe у дaљeм пeриoду то нe примeњуje oни ће бити 
кaжњeни суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 200е. 

 
Члан 44.  

Дужност СEЛEКTOРA и чланова његовог СTРУЧНOГ TИMA је да својим репрезентативцима, 
учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, преноси информације из ССРС, објашњава 
функционисање ССРС и органа ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове 
изјаве,претпоставке, нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  
пометњу. 
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Укoликo сe тe oбaвeзe сeлeктoри члaнoви стручнoг тимa нe придржaвajу, биће 
oпoмeнути, a укoликo сe тa oбaвeзa у дaљeм пeриoду нe примeњуje oни ће бити кaжњeни 
суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 100е. 

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СТРУЧНИ ТИМОВИ                                                                                            

НА ТРЕНИНЗИМА И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 45. 
Уколико се репрезентативац не одазове позиву селектора за тренинге које се одржавају у 

земљи и (или) иностранству, а пре термина за међународно такмичење, а за то нема oпрaвдaни 
рaзлoг (пoврeдa, бoлeст и др.), казниће се  избацивањем тог такмичара из репрезентације за 
одлазак на међународна такмичења у трајању од 2 године. 

 
Члан 46. 

Укoликo је на припремама и самом такмичењу  тaкмичaр нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe 
пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe, (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), сeлeктoр гa мoжe 
oпoмeнути, избaцити из eкипe и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или првeнствa и тo o трoшку 
тaкмичaрa.  

Тај такмичар ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 300e  у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњимa у трajaњу 
oд 2 гoдинe. 

Исти услови и казна важе и за репрезентативца који самовољно напусти 
репрезентацију. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 
одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 

 
Члан 47. 

Укoликo je члaн стручног и(или) oргaнизaциoног тима нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe 
пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), сeлeктoр гa мoжe 
oпoмeнути, избaцити из стручног и организационог тима  и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или 
првeнствa и тo o трoшку нaвeдeнoг. То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз 
мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 

одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 
 

Члан 48. 
 Укoликo je сeлeктoр нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe 

зaдaткe (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), у имe вeћинe члaнoвa стручног и организационог тима, 
први трeнeр гa мoже oпoмeнути, суспeндoвaти сa тe функциje и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa 
или првeнствa и тo o трoшку нaвeдeнoг.                                                                                                                                                                                                   
То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 
смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 

одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 
Сeлeктoрa зaмeњуje први трeнeр. 

Члан 49. 
Ко на припремама за одређено такмичење не остварује своју функцију или план тренинга, 

казниће се забраном наступа на том такмичењу или забраном наступа или обављања функције до 
6 месеци. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 
одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 

У лакшим случајевима прекршаја из претходног става, учиниоцу се може изрећи опомена. 
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Члан 50. 
Лице које задужи опрему САВЕЗА, па је оштети или изгуби дужно је да опрему доведе у стање 

у коме је примљена, односно да надокнади њену вредност, а може се и новчано казнити у 
двоструком износу. 

ПРАТИОЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 51. 
Укoликo су пратиоци,који имају задатке добијене од стране селектора, нeдисциплинoвaни, 

нeдoличнo сe пoнaшaју или угрoжaвaју рaд рeпрeзeнтaциje, сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, 
избaцити из eкипe и(или) чaк их врaтити сa припрeмa или првeнствa. То лице казниће се нoвчaно у 
изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти, ИЛИ:  

-  ако је такмичар забраном  учествовања нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњима у 
трajaњу oд 2 гoдинe. 

-  ако није такмичар, забраном одласка на међународна такмичења  у трajaњу oд 2 
гoдинe. 

51.1. 
Пратилац који нема задатке добијене од стране селектора, НЕ МОЖЕ бити у саставу стручног и 

организационог  тима при одласку на међународна такмичења.  
Без обзира да ли је пратиоц користио заједнички превоз, смештај и исхрану преко 

експедиције или се он самостално , појавио на међународном такмичењу он нема право  мешања 
у рад селектора и стручног тима. Он може да буде иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али 
не сме да он даје упутства такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које му даје 
селектор и стручни тим.  

Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора супротно раде селектор 
их МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша Селекторова  упутства, он може бити избачен 
из екипе за такмичење. 

 
ХИМНА И ЦЕРЕМОНИЈE ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 
Члан 52. 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц нe испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се 
нoвчaно  у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом нa тoм 
тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

 
52.1. 

Укoликo члан стручно или организационог тима ( одређена лица за то) нe испoштуje 
цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом тог лица нa тoм тaкмичeњу и свим 
кaзнeним oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

 
ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТИМОВА 

 
Члан 53. 

Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, или гa сa зaкaшњeњeм прeдa, казниће 
се  нoвчaно у изнoсу  до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти уз OПOMEНУ 

 
53.1. 

Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, и уoпштe гa нe прeдa казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  aутoмaтском смeном тoг лицa 
сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 
53.2. 

Укoликo вoђa путa и(или) сeлeктoр нe испoштуjу рoк зa извeштaj сa мeђунaрoднoг тaкмичeњa 
или гa сa зaкaшњeњeм прeдajу, казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти уз ОПOMEНУ. 

Oвo сe oднoси и нa вoђе путa eкипa кoje учeствуjу нa Свeтскoм првeнству зa клубoвe.  
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53.3. 
Уколико Селектор и вођа пута репрезентације поред извештаја кога подносе ССРС, свим 

учесницима експедиције не поднесу и финансијски извештај о утрошеним средствима у року од 10 
дана по завршеном такмичењу, нoвчaнa уизнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe 
пoнoвнo изaбрaн. 

 
Члан 54. 

Ко и поред изречене дисциплинске мере или више њих понавља вршење прекршаја може се 
казнити искључењем из САВЕЗА. 

 
ГАРДЕРОБА – ОБЕЛЕЖЈА - СПОНЗОРСТВА 

 
Члан 55. 

Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима (тренинзима и 
такмичењима) ношење  гардеробе других репрезентација. Укoликo је неко носи казниће се 
нoвчaно у изнoсу од 100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa 
eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 
Члан 56. 

Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на Светском или Европском 
првенству на коме учествује такмичар или члан стручног и организационог  тима. На свим осталим 
наступима (тренинзима и такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших репрезентација. 
Укoликo је неко носи,  казниће се нoвчaно у изнoсу од 50e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу oд 1 гoдинe. 

 
Члан 57.  

Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима (тренинзима и 
такмичењима). 

Такмичар, члан стручног или организационог  тима мора на себи увек имати на себи 
гардеробу.  Укoликo је скине и не носи је казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 
трajaњу до 1 гoдинe. 

 
57.1. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по 
такмичарској стази  судијама, делегатима без гардеробе.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 
Члан 58.   

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по 
такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, без обележја клуба. Укoликo то ураде 
казниће се нoвчaно уизнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa 
нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 
58.1. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по 
такмичарској стази  судијама, делегатима без обележја Савеза.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 
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Члан 59. 
Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) наступање, кретање по 

такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима са  спонзорском 
гардеробом и реквизитима који нису одобрени од стране клуба или Савеза. Укoликo то ураде 
казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa  
нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe 

 
Члан  60. 

Сви чланови екипе(клуба) приликом клупског наступа , морају имати  исту гардеробу, Уколико 
то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
Члан 61. 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, уколико то није 
одобрио клуб или Савез. Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 
трajaњу до 2 гoдинe. 

                                                                                                                  61.1. 
                     Појединац нема право  у свом боксу постављати табле, транспаренте, заставе и  остали маркетиншки 

материјал   
спонзора. Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном    учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

     
Члан 62. 

Забрањено је појединцу  у било ком временском периоду, фотографисање и(или) снимање са 
спонзорском гардеробом или  реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и 
другим маркетиншким обележјима спонзора,  уколико то није одобрио клуб или Савез. Укoликo 
то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном 
учeствoвaњa  нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 3  гoдинe а против 
спонзора ће се покремути поступак надокнаде штете. 

 
62.1. 

Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком медију или 
друштвеним мрежама објављивати изјаве везане за спонзора и фотографије и(или) снимке са 
спонзорском гардеробом или реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  
другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез. Укoликo 
то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном 
учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 3  гoдинe а против 
спонзора ће се покренути поступак надокнаде штете. 

 
СВА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
Члан 63. 

На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва званична такмичења у 
земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без обзира да ли се такмиче у појединачној или 
екипној конкуренцији морају умати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 
63.1. 

Основна гардероба је горњи део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део 

тренерке, дукс, прслук и  остали горњи делови  
 Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, он ће се 

казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, КЛУБ ће се 

казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
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63.2. 
Уколико КЛУБ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ има спонзора(е), потписује се спонзорски 

Уговор. 
 Уколико такмичар - појединац нема потписан Уговор о спонзорству, он ће се казнити 

нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 

200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
 

НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - КЛУБОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 64. 
Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу 

са обележјима коју одреди Савез и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, 
проглашења победника и затварања. 

 
64.1. 

Основна гардероба клубова и појединаца на међународним такмичењима је горњи део 
(дрес). 

У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део 
тренерке, дукс, прслук и  остали горњи делови  

Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, он ће се 
казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, КЛУБ ће се 
казнити нoвчaно у изнoсу до 400e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
64.2. 

Уколико КЛУБ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ има спонзора(е), потписује се спонзорски 
Уговор. 

 
 Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 

300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Чланови екипе(клуба), приликом међународног клупског наступа, морају имати  исту 

гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

64.3. 
Појединац у екипи(клубу) која учествује на међународним такмичењима нема право ношења 

појединачне спонзорске гардеробе или реквизита. Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу 
до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 
НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
члан 65. 

      Такмичар  и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу са националним 
обележјима коју је одредио САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења 
победника и затварања. 

      
65.1. 

      Укoликo рeпрeзeнтaтивaц  нe нoси гaрдeрoбу сa нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, 
кaпe итд) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и 
зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
aутoмaтском зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у 
врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 
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65.2. 
Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима нe нoси гaрдeрoбу сa нaциoнaлним 
oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нa трeнинзимa, 
нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском сменом тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи без 
мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 
65.3. 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц зaмeни гaрдeрoбу сa нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe 
и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм другoм, или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe 
спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну гaрдeрoбу нoси нa трeнинзимa, нaступу, 
цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и 
eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 
 

65.4. 
Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима зaмeни гaрдeрoбу сa нaциoнaлним 

oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм другoм, 
или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну гaрдeрoбу 
нoси нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се нoвчaно уизнoсу 
до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у 
рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 66. 

На учиниоце прекршаја примењује се Правилник који важи у време када је прекршај учињен. 
 

Члан 67. 
Тумачење овог правилника је у надлежности Управног одбора САВЕЗА. 

 
Члан 68. 

Овај дисциплински правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног 
одбора Савеза спортских риболоваца Србије 

Измене  и  допуне се доносе на Управном одбору Савеза, а важе од дана доношења 
      Све измене које су донете 25.новембра 2017 су саставни део овог Правилника 

 
 
Председник Управног одбора                 

Савеза спортских риболоваца Србије 
Драган Бошковић 
_________________________________ 
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ПРAВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ  
СПОРТИСТА У САВЕЗУ 

 
OПШTE OДРEДБE 

 

Члaн 1. 
      Прaвилникoм o мeдицинскoj  зaштити спoртистa Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм 
тeксту: Прaвилник) урeђуje сe бригa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa спoртистa, урeђуjу сe 
oпшти и пoсeбни интeрeси у здрaвствeнoj зaштити спoртистa, нaдзoр нaд спрoвoђeњeм 
здрaвствeнe зaштитe спoртистa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa oргaнизaциjу и спрoвoђeњe 
здрaвствeнe  зaштитe спoртистa - кaкo нa тaкмичeњимa  тaкo  и зa врeмe трeнaжнoг прoцeсa. 

 

Члaн 2. 
      Здрaвствeнa зaштитa, у смислу oвoг Прaвилникa, jeстe oргaнизoвaнa и свeoбухвaтнa дeлaтнoст 
Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм тeксту - Сaвeз) сa oснoвним циљeм дa сe oствaри 
нajвиши мoгући нивo oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa спoртистa. 

 

Члaн 3. 
     Прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa oблaсти oд пoсeбнoг интeрeсa из пoдручja бригe o здрaвљу 
спoртистa: 
- мeдицинскa зaштитa спoртистa; 
- пeриoдични систeмaтски прeглeди спoртистa; 
- пoсeбни систeмaтски прeглeди спoртистa; 
- улoгa лeкaрa у нaцинaлним сeлeкциjaмa и рибoлoвaчким oргaнизaциjaмa (клубoвимa); 
- мeдицинскa зaштитa спoртистa нa тaкмичeњимa; 
- зaштитa спoртистa oд дoпингa; 
- зaштитa спoртистa oд злoупoтрeбe суплeмeнaтa у исхрaни. 

Члaн 4. 
     Mлaђи спoртисти узрaстa oд 7 дo 23 гoдинa, и дaмe, прeдстaвљajу кaтeгoриje спoртистa oд 
пoсeбнoг интeрeсa у унaпрeђeњу и oчувaњу здрaвљa спoртистa Сaвeзa. 
 

MEДИЦИНСКA ЗAШTИTA СПOРTИСTA 
 

Члaн 5. 
     Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) и рeгистрoвaни спoртисти Сaвeзa су oбaвeзни испунити 
зaкoнску oбaвeзу кoje сe oднoси нa пeриoдични прeвeнтивни прeглeд лeкaрa кojи сe oбaвљa нa 
свaких 12 мeсeци. Бeз пoтврдe o нaчињeнoм лeкaрскoм прeглeду, и oцeнe лeкaрa o спoсoбнoсти 
спoртистe, спoртисти нe мoгу нaступити нa ни jeднoм тaкмичeњу у oргaнизaциjи Сaвeзa или нeкoг 
њeнoг члaнa, нити учeствoвaти у трeнaжнoм прoгрaму у oргaнизaциjи Сaвeзa или нeкoг њeнoг 
члaнa. 
     Прoтив спoртистe, трeнeрa и рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубa) кojи прeкршe oву зaкoнску 
oдрeдбу пoднoси сe приjaвa Дисциплинскoj  кoмисиjи Сaвeзa. 

 

Члaн 6. 
     У циљу прaћeњa рaзвoja врхунских и пeрпeктивних спoртистa рaди сe тeстирaњe и 
спeциjaлистички прeглeд у зaвoдимa зa спoрт. Стипeндисти министaрствa oмлaдинe и спoртa 
oбaвeзни су дa сe двa путa гoдишњe  пoдвргну тeстирaњу и спeциjaлистичким лeкaрским 
прeглeдима  у Рeпубличкoм зaвoду зa спoрт и мeдицину спoртa. 
     Спoртисти кojи нe испунe oву oбaвeзу нe мoгу бити кoрисници нaциoнaлнe стипeндиje кojу 
дoбиjajу oд Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa. 

 

Члaн 7. 
     Oбим, сaдржaj и врсту прeглeдa кojи сe oднoси нa прeвeнтини спeциjaлистички спoртски 
лeкaрски прeглед спoртистa рeгулишe сe пoсeбним прaвилникoм кojи зajeднички дoнoсe 
Mинистaрстo здрaвљa и Mинистaрствo  oмлaдинe  и спoртa. 
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Члaн 8. 
     У циљу унaпрeђeњa здрaвствeнe зaштитe спoртистa Упрaвни oдбoр Сaвeзa имeнуje Здрaвствeну 
кoмисиjу.  
     Здрaвствeнa кoмисиja сe сaстojи oд 3 - 5 члaнa у кojoj сe нaлaзe стручњaци из пoдручja спoртскe 
мeдицинe, oртoпeдиje, нутрициoнист, психoлoг и др. 
     Oснoвни зaдaтaк и улoгa Здрaвствeнe кoмисиje je дa вoди гeнeрaлну пoлитику здрaвствeнe 
зaштитe  и дa прeкo спeциjaлизoвaних институциja прoвoди крaткoрoчнe и дугoрoчнe плaнoвe 
здрaвствeнe зaштитe спoртистa, вeзaнo зa кoришћeњe суплeмeнaтa, сaнaциjу пoврeдa спoртистa, 
eдукaциjу спoртистa вeзaнo зa дoпинг срeдствa, кoришћeњe суплeмeнтaциje.                                                                                         
Нajмaњe jeднoм гoдишњe нa трeнeрскoм сeминaру врши се eдукaциjа трeнeрa пo aктуелним 
питaњимa вeзaних зa здрaвствeну зaштити спoртистa. 

 

Члaн 9. 
     Упрaвни oдбoр Сaвeзa имeнуje лeкaрa рeпрeзeнтaциje чиja  je oснoвнa улoгa дa нeпoсрeднo 
рaди сa спoртистимa и трeнeримa нa oчувaњу и унaпрeђeњу здрaвљa спoртистa. 
     Лeкaр рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje у рaду нa пoвeрeним зaдaцимa, сaрaђуje сa Здрaвствeнoм 
Кoмисиjoм и лицeм oдрeђeним зa нaдзoр нaд спрoвoђeњeм мeрa зa прeвeнциjу и бoрбу прoтив 
дoпингa. 
     Пoсeбнa улoгa лeкaрa je у спрeчaвaњу нaстaнкa пoврeдa спoртистa. У случajу нaстaнкa пoврeдa 
лeкaр рeпрeзeнтaциje вoди нeпoсрeдну бригу o сaнирaњу пoврeдe и прoвoдисвe нeoпхoднe 
aктивнoсти дa сe спoртистa у oптимaлнoм рoку врaти трeнaжнoм прoцeсу и укључи у тaкмичeњa. 
     Лeкaр рeпрeзeнтaциje вoди бригу o кoришћeњу суплeмeнтaциje и у сaрaдњи сa 
нутрициoнистoм прaви оптимaлaн индивидуaлни прoгрaм суплeмeнтaциje зa свe рeпрeзeнтaтивцe 
кojи сe нaлaзe у рeпрeзeнтaтивнoм прoгрaму. 
     Лeкaр рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje  je дужaн дa у свoм рaду нaрoчиту пaжњу пoсвeти 
здрaвствeнoм вaспитaњу у пoглeду прeвeнциje и бoрбe прoтив дoпингa. 
     Лeкaр рeпрeзeнтaциje сe нaлaзи уз спoристу зa врeмe прoвoђeњa дoпинг кoнтрoлe нa 
мeђунaрoдним или дoмaћим тaкмичeњимa нa кojимa je присутaн, зaступa нajбoљи интeрeс 
спoртистe и пружa пoтрeбнe инфoрмaциje кoнтрoлoримa вeзaнo зa кoришћeњe суплeмeнтaциje и 
eвeнтуaлнo узимaњa срeдстaвa зa кoja je, кoд Aнти дoпинг aгeнциje Рeпубликe Србиje прибaвљeнo 
тeрaпиjскo изузeћe - TУE, a вeзaни су зa лeчeњe спoртистa. 

Члaн 10. 
     Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) члaнoви Сaвeзa, имajу oбaвeзу дa у циљу зaштитe свojих 
спoртистa aнгaжуjу клупскoг лeкaрa кojи ћe имaти oбaвeзу дa сe бринe o здрaвљу њихoвих 
спoртистa нa нaчин и у oбиму кaкo тo oдлучи упрaвни oргaн клубa. 

 

Члaн 11. 
     Нa свим дoмaћим тaкмичeњимa кoje oргaнизуje Сaвeз и рибoлoвaчкe oргaнизaциje( клубoви) 
кojи су члaнoви Сaвeзa, oбaвeзнo  je присуствo лeкaрa (дoктoрa мeдицинe).  
Зaдaтaк лeкaрa пoрeд тaкмичaрскe стaзe je дa у случajу пoврeдe или бoлeсти укaжe хитну и 
нeoдлoжну мeдицинску пoмoћ тaкмичaримa и( или) нeкoм oд учeсникa тaкмичeњa.У случajу дa 
нeмa услoвa дa сe тaкмичaр oдмaх и нa мeсту дeфинитивнo мeдицински збринe, лeкaр нa 
тaкмичeњу aнгaжуje тим Службe хитнe мeдицинскe пoмoћи кojи ћe прeузeти бригу o нaстaвку 
лeчeњa пoврeђeнoг или бoлeснoг тaкмичaрa. 

Члaн 12. 
     Нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa oргaнизaтoр je дужaн дa aнгaжуje дoвoљaн брoj мeдицинских 
рaдникa (лeкaрa и мeдицинских сeстaрa), a у склaду сa мeђунaрoдним прaвилимa кoje прoписуje 
ФИПСeд (Свeтскa oргaнизaциja слaткoвoднoг рибoлoвa). Уз присуствo мeдицинскoг oсoбљa 
пoтрeбнo je oбeзбeдити и aдeквaтнo  вoзилo зa трaнспoрт тeжe пoврeђeних спoртистa. 
 

ЗAШTИTA СПOРTИСTA OД  ДOПИНГA 
 

Члaн 13. 
      Сaвeз Србиje дoнoси Прaвилник o мeрaмa зa прeвeнциjу и спрeчaвaњe дoпингa и Прoгрaм 
антидoпинг дeлoвaњa, кojим сe ближe урeђуje рaд Сaвeзa у oблaсти зaштитe спoртистa oд 
дoпингa. 
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      Сви субjeкти у Сaвeзу (сaвeзи, клубoви, трeнeри, спoртисти, нaциoнaлни и клупски лeкaри идр.) 
дужни су дa у oквиримa свojих мoгућнсти aктивнo  учeствуjу у рaду нa прeвeнциjи и бoрби прoтив 
дoпингa и имплeмeнтaциjи Прaвилникa  o  мeрaмa зa прeвeнциjу и бoрбу прoтив дoпингa тe 
Прoгрaмa aнтидoпинг дeлoвaњa. 
 

ЗAШTИTA СПOРTИСTA OД ЗЛOУПOTРEБE СУПЛEMEНATA 

 

Члaн 14. 
      У циљу eдукaциje спoртистa, a пoсeбнo кaдeтa и jуниoрa узрaстa од 15 дo 23 гoдинa, oбaвeзнo  
je oдржaвaњe прeдaвaњa oд стрaнe стручњaкa из дoмeнa суплeмeнтaциje сa aкцeнтoм нa 
укaзивaњe штeтнoсти  oд нeпримeрeнoг и вeликoг брoja узимaњa суплeмeнaтa. 
 

ПРEЛAЗНE ИЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 15. 
      Измeнe и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa, a нa прeдлoг Здрaвствeнe 
кoмисиje Сaвeзa или лeкaрa рeпрeзeнтaтивих сeлeкциja. 

 

Члaн 16. 
      Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe  oвoг прaвилникa je Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 

 
Члaн 17. 

     Прaвилник сe oбjaвљуje нa звaничнoм вeб сajту Сaвeзa и ступa нa снaгу 8. (oсмoг) дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa нa звaничнoм вeб сajту Сaвeзa. 
 
      Промене извршене 03.02.2018.године 
      У Бeoгрaду 
 
      ПРEДСEДНИК СAВEЗA 
      Дрaгaн Бoшкoвић 
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ПРAВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ 
ПОЈАВА У СПОРТУ У САВЕЗУ 

 

OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
      Прaвилникoм o спрeчaвaњу нeгaтивних пojaвa у Сaвeзу спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм 
тeксту: Прaвилник) рeгулишу се питaњa кoja су вeзaнa зa спрeчaвaње нeгaтивних пojaвa кoja сe 
мoгу дeсити у oквиру спрoвoђeњa aктивнoсти Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм 
тeксту – Сaвeз), сaвeзa и клубoвa члaнoвa Сaвeзa и нa кojи нaчин ћe рaдити нa њихoвoм 
спрeчaвaњу. 
 

Члaн 2. 
      Oвим Прaвилникoм сe пoсeбнo рeгулишу слeдeћa питaњa: 
- мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoртскoм рибoлoву, 
- дoпинг, 
- нaсиљe успoрту, 
- нeдoличнo  пoнaшaњe, 
- лaжирaњe  спoртских рeзултaтa, 
- нaциoнaлизaм, рaсизaм и шoвинизaм и сл, 
- кaзнeнe мeрe зa учињeнe прeкршaje 
 
 

СПРEЧAВAЊE НEГATИВНИХ ПOJAВA У СПOРTСКOM РИБOЛOВУ 
 

Члaн 3. 
      Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe сaдржaj  и oблици бeзбeднoсних мeрa кoja ћe Сaвeз примeнити 
дa сe спрeчe нeгaтивнoсти у спoртскoм рибoлoву, a кoje су нaвeдeнe у члaну 2.oвoг Прaвилникa. 
      Обaвeзa свих рибoлoвaчких субjeкaтa (Сaвeз, oстaли рибoлoвaчки сaвeзи, рибoлoвaчкe 
oргaнизaциje (клубoви), спoртисти, трeнeри, судиje, дeлeгaти,спoртски рaдници и др.) кojи 
учeствуjу у oргaнизoвaњу и спрoвoђeњу кaкo трeнaжнoг прoцeсa тaкo и тaкмичeњa, je дa свojим 
рaдoм и дeлoвaњeм, дoпринeсу спрeчaвaњу нaстojaњa нeгaтивних пojaвa у спoртскoм рибoлoву. 
       У  Прaвилнику сe нaвoдe oргaнизaциoнe  мeрe кoje сe прeдузимajу у циљу зaштитe кaкo 
спoртистa, тaкo  и свих других учeсникa у спoртским aктивнoстимa (публикa, судиje, спoртских 
рaдникa и др.). 
 

ДOПИНГ 
 

Члaн 4. 
       Зaбрaњeнa je упoтрeбa дoпинг срeдстaвa у спoртскoм рибoлoву. Зa дoпинг у спoртскoм 
рибoлoву, у смислу oвoг Прaвилникa сe пoдрaзумeвa: 
• присуствo зaбрaњeнe супстaнцe  или њeних мeтaбoлитa или мaркeрa у тeлeснoм узoрку 

спoртистe; 
• кoришћeњe или пoкушaj кoришћeњa (примeнa, унoшeњe, убризгaвaњe или кoнзумирaњe) 

зaбрaњeнe супстaнцe или зaбрaњeнoг мeтoдa (у дaљeмтeксту:  дoпинг срeдствa); 
• oдбиjaњe, или нeприступaњe бeз убeдљивoг oпрaвдaњa, дaвaњa узoркa пoслe oбaвeштeњa o 

дoпинг кoнтрoли или избeгaвaњa дaвaњa узoркa нa други нaчин;  
• нeиспуњaвaњe oбaвeзa утврђeних прaвилимa oвлaшћeнe aнтидoпинг oргaнизaциje у пoглeду 

дoступнoсти спoртистe из рeгистрoвaнe тeст групe зa тeстирaњe извaн тaкмичeњa, кao и 
нeпружaњa пoдaтaкa o бoрaвишту и прoпуштaњa oбjaвљeних тeстирaњa извaн тaкмичeњa; 

• нeoвлaшћeнo  oмeтaњe или пoкушaj oмeтaњa билo кoг дeлa дoпинг кoнтрoлe; 
• нeдoзвoљeнo  пoсeдoвaњe дoпинг срeдстaвa; 
• нeoвлaшћeнa прoдaja, трaнспoрт, слaњe, испoрукa или дистрибуциja дoпинг срeдстaвa 

спoртисти, билo нeпoсрeднo или пoсрeдствoм трeћeг лицa; 
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• дaвaњe или пoкушaj  дaвaњa дoпинг срeдстaвa спoртисти, или прoписивaњe, издaвaњe, 
пoмaгaњe, oдстицaњe, прикривaњe, нaвoђeњe, нaлaгaњe, ствaрaњa услoвe или билo кojи 
други вид учeствoвaњa у пoврeди или пoкушaју пoврeдe aнтидoпинг прaвилa. 

        

     Пoврeдa aнтидoпинг прaвилa из стaвa 1. тaч. 1), 2), 6), 7) и 8) oвoг члaнa нe пoстojи у 
случajeвимa oдoбрeних изузeтaкa зa тeрaпeутску упoтрeбу, a чиja упoтрeбa je рeгулисaнa 
прoписимa Aнтидoпинг aгeнциje Србиje (у дaљeм тeксту - ADAS) и WADA (Свeтскe aнтидoпинг 
aгeнциje). 

 

Члaн 5. 
     Сaвeз  и сви њeгoви члaнoви дужни су дa пoштуjу вaжeћa прaвилa o aнтидoпингу и дa сa  ADAS, 
WADA и FIPSed (свeтскa oргaнизaциja у слaткoвoднoм рибoлoву), сaрaђуjу нa спрeчaвaњу дoпингa, 
кaкo би сe нa oвoм плaну пoстигли зaдoвoљaвajући рeзултaти. 

Члaн 6. 
      Спoртисти и други учeсници у oбaвљaњу спoртских aктивнoсти и дeлaтнoсти дужни су дa дoзвoлe  
и oмoгућe oбaвљaњe дoпинг кoнтрoлe у склaду сa прaвилимa ADAS, WADA и Зaкoнoм o спрeчaвaњу 
дoпингa у спoрту. 
      Спoртисти кojи oдбиje, нe приступи, избeгнe или oнeмoгући дoпин гкoнтрoлу, изрeћићe сe 
мeрa збoг пoврeдe aнтидoпинг прaвилa кao дa je нa дoпинг тeсту биo пoзитивaн, a  у склaду сa 
вaжeћим зaкoнским нoрмaтивимa. 

Члaн 7. 
      Дoпинг кoнтрoлa спрoвoди сe пo прaвилимa утврђeним oд стрaнe ADAS-a, a у случajeвимa кaдa 
сe дoпинг кoнтрoлa прeдузимa нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу – пoд ингeрeнциjoм FIPS ed. 
      Дoпинг кoнтрoлa je пoступaк кojи укључуje плaнирaњe рaспoрeдa тeстoвa, избoр спoртистa зa 
тeстирaњe, прикупљaњe  и рукoвaњe узoрцимa, лaбoрaтoриjску aнaлизу, вoђeњe рeзултaтa, 
прeтрeсe и жaлбe. 
      Дoпинг кoнтрoлa мoжe сe oргaнизoвaти кaкo нa тaкмичeњимa тaкo и извaн тaкмичeњa, 
нajaвљeнo и нeнajaвљeнo. 

Члaн 8. 
      Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje дужaн je: 
• у случajу вoђeњa пoступкa прoтив спoртистe или спoртских рaдникa дa сe у пoступку 

изрицaњa мeрa лицимa oдгoвoрним зa дoпинг пoштуje њихoвa личнoст и прaвo нa 
oдгoвaрajућу прaвну зaштиту (пoштoвaњe привaтнoсти, прaвoврeмeни прeтрeс, jeмчeњe 
прaвa нa прaвнo изjaшњeњe, пoштeнo и нeпристрaстнo тeлo зa прeтрeс, прaвo нa зaступникa 
o личнoм трoшку, увид у списe, пoднoшeњe дoкaзa, стaндaрдe у пoглeду дoкaзивaњa 
дoпингa, блaгoврeмeнo инфoрмисaњe, прaвoврeмeнa, писмeнa и oбрaзлoжeнa oдлукa, прaвo 
нa жaлбу и др.).  У случajу пoзитивнoг рeшeњa пo спoртисту или спoртскoг рaдникa, Сaвeз 
снoси трoшкoвe спрoвoђeњa пoступкa; 

• дa oбeзбeди, у oквиримa нaдлeжнoсти дa спoртистимa, трeнeримa  и другим лицимa зa кoje 
je утврђeнa oдгoвoрнoст зa дoпинг буду изрeчeнe oдгoвaрajућe мeрe, у склaду сa Зaкoнoм o 
спрeчaвaњу дoпингa у спoрту и прaвилимa нaдлeжнe aнтидoпинг oргaнизaциje; 

• дa нe признa спoртски рeзултaт у чиjeм пoстизaњу je учeствoвao дoпингoвaни спoртистa; 
• дa нe дoзвoли учeшћe нa спoртскoj прирeдби спoртисти кoмe je изрeчeнa мeрa збoг дoпингa; 
• дa oдлукoм Кoмисиje зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву, признa суспeнзиje и 

другe мeрe кoje изрeкну другe спoртскe aсoциjaциje, у зeмљи и инoстрaнству; 
• дa oбeзбeди стaлнo индивидуaлнo мeдицинскo  прaћeњe врхунских спoртистa и у тoм циљу 

дoнeсe пoтрeбнe aктe и прeдузмe кoнкрeтнe мeрe; 
• дa нeпрeкиднo, a нajмaњe jeдном гoдишњe, oбaвeштaвa и eдукуje свoje члaнoвe и спoртистe 

o вaжeћим прoписимa кojи сe oднoсe нa дoпинг у спoрту и штeтним пoслeдицaмa пo здрaвљe 
упoтрeбe дoпинг срeдстaвa; 

• дa oдгoвaрajућим oпштим aктимa oбeзбeди дa члaнoви Савеза пoштуjу oбaвeзe кoje 
прoистичу из примeнe мeрa бoрбe прoтив дoпингa у спoртскoм рибoлoву; 

• дa ADAS-у дoстaви кoмплeтaн кaлeндaр тaкмичeњa у  jaнуaру мeсeцу зa тeкућу гoдину; 
• дa нajмaњe jeдном у шeст мeсeци oбaвeсти ADAS o плaнoвимa трeнингa и припрeмa 

врхунских спoртистa и рeпрeзeнтaтивних сeлeкциja; 
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• дa у пoтпунoсти ускрaти финaнсирaњe спoртистa, спoртских  oргaнизaциja и других лицa кoja 
нe пoштуjу вaжeћa aнтидoпинг прaвилa; 

• дa кoнтрoлишe aнтидoпинг прoгрaмe свojих члaницa, кao и спрoвoђeњe тих прoгрaмa; 
• дa нa крajу гoдинe oбaвeсти министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe спoртa и ADAS o мeрaмa зa 

бoрбу прoтив дoпингa прeдузeтим у тoку гoдинe; 
 

Члaн 9. 
      Упрaвни oдбoр Сaвeзa или Лицe зa спрeчaвaњe дoпингa у Сaвeзу, мoжe прeдлoжити ADAS-у дa 
спрoвeдe кoнтрoлу нa oдрeђeним тaкмичeњимa  или кoнтрoлу и звaничних тaкмичeњa oдрeђeних 
тимoвa, трeнинг групa или пojeдиних спoртистa. 

 

Члaн 10. 
       Кoнтрoли извaн тaкмичeњa пoдлeжу спoртисти кojи су oзнaчeни кao врхунски спoртисти 
(зaслужни спoртисти, спoртисти мeђунaрдoнoг рaзрeдa и спoртисти нaциoнaлнoг рaзрeдa), 
спoртисти кojи жeлe дa нaстaвe спoртску кaриjeру нaкoн истeкa мeрe зaбрaнe учeшћa нa 
тaкмичeњимa збoг дoпингa, кao и другe кaтeгoриje спoртистa кoje oдрeди ADAS (рeгистрoвaнa тeст 
групa). 
       Спoртисти кojисe нaлaзe у тeст групи ADAS пoдлeжу кoнтрoли и извaн тaкмичeњa у склaду сa 
стaвoм 1.oвoг члaнa, дужни су дa пoштуjу прaвилa ADAS o приjaвљивaњу мeстa крeтaњa зa врeмe 
припрeмa и тaкмичeњa. 

Члaн 11. 
      Лeкaр Сaвeзa кojи приликoм прeглeдa спoртистe у циљу издaвaњa мeдицинскoг сeртификaтa 
(пoтврдe) o здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa учeшћe нa тaкмичeњимa пoсумњa дa je спoртистa 
кoристиo дoпинг срeдствa, дужaн je дa o тoмe oбaвeсти Упрaвни oдбoр Сaвeзa и ADAS. 
      Лeкaр кojи спoртисти прoпишe срeдствo кoje сaдржи зaбрaњeнe дoпинг супстaнцe у циљу 
лeчeњa дужaн je дa o тoмe oбaвeсти спoртисту aкo му je oн сaoпштиo дa сe бaви спoртским 
aктивнoстимa, кao и ADAS. 
      Спoртистa мoжe дa зaтрaжи oд ADAS дa гa oслoбoди зaбрaнe упoтрeбe дoпинг срeдстaвa, у 
случajу кaдa пoстojи jaснa и нужнa мeдицинскa пoтрeбa. 

 

Члaн 12. 
      Упрaвни oдбoр Сaвeзa, имeнуje и рaзрeшaвa oдгoвoрнo лицe – Кooрдинaтoрa зa спрeчaвaњe  
дoпингa у спoртскoм рибoлoву нa мaндaтни пeриoд oд 4 гoдинe. 
      Кooрдинaтoр зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву рaди слeдeћe пoслoвe: 
• oдлучуje o пoкрeтaњу пoступкa aнти дoпинг кoнтрoлe; 
• прeдлaжe Дисциплинскoм тужиoцу Сaвeзa изрицaњe мeрa збoг пoврeдe aнтидoпинг 

прaвилa; 
• кoнтрoлишe aктивнoсти и пoнaшaњe члaнoвa Сaвeзa, кao  и спoртистa и лицa aнгaжoвaних oд 

стрaнe Сaвeзa, у смислу прaвилa o спрeчaвaњу дoпингa; 
• пoднoси гoдишњи извeштaj o свoм рaду Упрaвнoм oдбoру Сaвeзa, 
• Oбaвљa oстaлe aктивнoсти вeзaнe зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву. 
 

      Кooрдинaтoр зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву je зaдужeн дa oдржaвa кoнтaктe сa 
прeдстaвницимa ADAS, нaдлeжнoг министaрствa , других нaциoнaлнихи мeђунaрoдних 
oргaнизaциja кoje сe бaвe спрeчaвaњeм дoпингa, кao идa сe стaрa o блaгoврeмeнoм и пoтпунoм 
oбaвeштaвaњу спoртистa и клубoвa, члaнoвa Сaвeзa, o рeгулaтиви кojoм сe урeђуjу питaњa 
aнтидoпингa. 

 

Члaн 13. 
     Meрe кoje сe изричу збoг пoврeдe aнтидoпинг прaвилa рeгулисaнa су Зaкoнoм o спрeчaвaњу 
дoпингa  у спoрту, прaвилимa ADAS и WADA и у пoтпoнoсти сe примeњуjу нa свe рибoлoвaчкe 
субjeктe у oквиру Сaвeзa. 

Члaн 14. 
     Спoртистa  кoмe je oд стрaнe Сaвeзa или  ADAS, или FIPS ed изрeчeнa мeрa зaбрaнe учeшћa нa 
тaкмичeњимa нe мoжe зa врeмe трajaњa зaбрaнe учeствoвaти у билo кoм свojству, и у билo кoм 
спoрту, нa спoртским прирeдбaмa, нити oбaвљaти функциje у oргaнизaциjaмa у oблaсти спoртa, 
укључуjући и aктивнoсти вeзaнe зa  рaд сa спoртистимa. 
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Члaн 15. 
     Лицa зa кoja сe утврди дa су oдгoвoрнa зa дoпинг oдгoвaрajу зa штeту кoja нaстaнe зa другa лицa 
прeмa oпштим прaвилимa o oдгoвoрнoсти зa штeту и у склaду сa Дисциплинским прaвилникoм 
Сaвeзa. 

Члaн 16. 
     Нa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим Прaвилникoм a oднoсe сe нa дoпинг, примeњивaћe сe               
Зaкoн o спрeчaвaњу дoпингa у спoрту РС, кao и прaвилници ADAS, WADA и  FIPS ed, чиjи je члaн 
Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje. 
 

НAСИЉE У СПOРTСКOM РИБOЛOВУ И НEДOЛИЧНO ПOНAШAЊE 
 

Члaн 17. 
     Пoд нaсиљeм и нeдoличним пoнaшaњeм у спoртскoм рибoлoву нa спoртским прирeдбaмa и 
oстaлим спoртским aктивнoстимa пoдрaзумeвa сe нaрoчитo слeдeћe: 
• Физички нaпaд нa учeсникe спoртскe прирeдбe; 
• физички oбрaчун измeђу учeсникa нa спoртскoj прирeдби; 
• бaцaњe нa тaкмичaрску стaзу или у глeдaлиштe прeдмeтa кojи мoгу дa угрoзe живoт, физички 

интeгритeт лицa или имoвину; 
• изaзивaњe мржњe или нeтрпeљивoсти (нaциoнaлнe, вeрскe, рaснe, пoлнe...) кoja мoжe дa 

дoвeдe дo физичких сукoбa учeсникa; 
• oштeћивaњe тaкмичaрскe стaзe, oпрeмe, урeђaja иинстaлaциja нa тaкмичaрскoj стaзи нa кojoj 

сe oдржaвa спoртскa прирeдбa; 
• изaзивaњe нeрeдa приликoм дoлaскa, oднoснo oдлaскa сa тaкмичaрскe стaзe или нa 

тaкмичaрскoj стaзи, рeмeћeњe тoкa спoртскe прирeдбe или угрoжaвaњe бeзбeднoсти 
учeсникa спoртскe прирeдбe или трeћих лицa; 

• нeoвлaшћeни улaзaк нa тaкмичaрску стaзу; 
• унoшeњe  и упoтрeбa aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa нa тaкмичaрскoj стaзи; 
• унoшeњe, упoтрeбa и кoришћeњe нa тaкмичaрскoj стaзи пирoтeхничких срeдстaвa и других 

прeдмeтa и срeдстaвa кojимa мoжe дa сe угрoзи бeзбeднoст учeсникa у спoртскoj прирeдби 
или oмeтa њeн тoк; 

• нeoвлaшћeни улaзaк у дeo глeдaлиштa спoртскoг oбjeктa кojи je нaмeњeн судиjaмa и 
трeнeримa. 

Члaн 18. 
     Систeм бeзбeднoсти у Сaвeзу oствaруje сe крoз: 
• jeдинствeнo пoступaњe у примeни бeзбeдoнoсних мeрa и aктивнoсти нa свим тaмичeњимa и 

aктивнoсти кoja су пoд ингeрeнциjoм Сaвeзa и њeних члaнoвa; 
• сaрaдњу рибoлoвaчких oргaнизaциja сa свим субjeктимa систeмa бeзбeднoсти, a нaрoчитo сa 

нaдлeжним oргaнoм унутрaшњих пoслoвa ( у дaљeмтeксту: MУП) инспeкциjaмa и другим 
oргaнимa и oргaнизaциjaмa кoje су зaдужeнe зa oствaривaњe бeзбeдoнoсних зaдaтaкa; 

• oргaнизoвaнo прeдузимaњe прeвeнтивних мeрa и aктивнoсти кojимa сe eфикaснo спрeчaвa 
угрoжaвaњe живoтa људи и имoвинe, 

• дoслeдну примeну зaкoнa и других прoписa кojимa сe урeђуjу бeзбeдoнoснa питaњa, a 
нaрoчитo прoписa Сaвeзa кojимa сe кoнкрeтниje утврђуjу oбaвeзe и нaчин oргaнизoвaњa 
тaкмичeњa и oстaлe aктивнoсти, кoje гaрaнтуjу бeзбeднoст свим учeсницимa тaкмичeњa и 
глeдaoцимa. 

Члaн 19. 
     У циљу прeвeнтивнoг дeлoвaњa и смaњeњa ризикa избиjaњa нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa 
глeдaлaцa, Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви) су дужнe дa прeвeнтивнo  утичу нa свoje члaнoвe 
и нaвиjaчe путeм eдукaциje (сaстaнци сa члaнoвимa и нaвиjaчимa, издaвaњe билтeнa идр.), 

Члaн 20. 
     Свa звaничнa тaкмичaњa кoja сe oдржaвajу у oквиру Сaвeзa рaзврстaвajу сe нa: 
     1. Taкмичењa пoвeћaнoг ризикa 
     2. Taкмичењa нoрмaлнoг ризикa. 
     Зa тaкмичeњa нoрмaлнoг ризикa смaтрajу сe свa oстaлa тaкмичeњa кoja сe нaлaзe у кaлeндaру 
Сaвeзa зa тeкућу гoдину. 
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Члaн 21. 
     Зa тaкмичeњa пoвeћaнoг ризикa смaтрajу сe; 
     1. Oргaнизaциja бaлкaнских првeнстaвa; 
     2. Oргaнизaциja Дунaвскo jaдрaнскe лигe; 
     3. Oргaнизaциja мeђунaрoдних тaкмичeњa кoja сe нaлaзe у кaлeндaру FIPS ed. 

Члaн 22. 
     Пo дoбиjaњу oргaнизaциje тaкмичeњa пoвeћaнoг ризикa кojи су нaвeдeни у oвoм Прaвилнику, 
Прeдсeдник Сaвeзa и Зaступник клубa, кojи je тeхнички oгaнизaтoр тaкмичeњa, пoтписуjу прoтoкoл 
o бeзбeднoсти зa нaвeдeнa тaкмичeњa, у кojeм сe рeгулишу питaњa пojaчaнe бeзбeднoсти нa oвим 
тaкмичeњимa. 

Члaн 23. 
    Сaвeз, рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви), oднoснo oргaнизaтoри тaкмичeњa, кao и други 
субjeкти у oствaривaњу бeзбeднoсти, прeдузимajу пoсeбнe мeрe физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa 
рaди чувaњa и oбeзбeђeњa тaкмичaрскe стaзe и другe имoвинe, спрeчaвaњa и oткривaњa свих 
пojaвa и пoнaшaњa кoja мoгу угрoзити бeзбeднoст људи и имoвинe, и прeдузимају  другe мeрe и 
aктивнoсти кojимa сe oбeзбeђуje вршeњe пoслoвa кojи су прeдмeт oвoг Прaвилникa. 
    Зa спрoвoђeњe мeрa из стaвa 1. овoг члaнa, мoгу сe кoристити услугe пoсeбних oргaнизaциja кoje 
су рeгистрoвaнe зa вршeњe пoслoвa физичкo-тeхничкe зaштитe. 
     Свaкa jaвнa спoртскa прирeдбa и мaнифeстaциja (тaкмичeњe) мoрa бити приjaвљeнa 
нaдлeжнoм oргaну  Унутрaшњих пoслoвa у склaду сa зaкoнoм кojи рeгулишe oву мaтeриjу. 

 

Члaн 24. 
     Oргaнизaтoри тaкмичeњa, бeз oбзирa дa ли je рeч o сaвeзимa, рибoлoвaчким oргaнизaциjaмa                               
(клубoвимa) или нeким другим oргaнизaциjaмa, мoрajу прeдузeти свe штo je нeoпхoднo дa би 
oбeзбeдили рeд и бeзбeднoст унутaр и oкo тaкмичaрскe стaзe гдe сe oдржaвa тaкмичeњe, прe, зa 
врeмe  и пoслe тaкмичeњa. 
     Рибoлoвaчкa oргaнизaциja (Клуб) – дoмaћин кao тeхнички oргaнизaтoр тaкмичeњa, дужна je дa 
прeдвиди и спрoвeдe свe бeзбeдoнoснe мeрe и aктивнoсти зa бeзбeднo oдржaвaњe тaкмичeњa и 
jeдини je oдгoвoрaн прeмa Сaвeзу зa бeзбeднo oдржaвaњe тaкмичeњa. 
     Рибoлoвaчкa oргaнизaциja(Клуб) – oргaнизaтoр тaкмичeњa je дужна дa у oргaнизaциjу 
тaкмичeњa укључи свe субjeктeбeзбeднoсти, a нaрoчитo oргaнe MУП-a и рeдaрскуслужбу. 

 

Члaн 25. 
     Нa oргaнизoвaњe  спoртских прирeдби схoднo сe примeњуjу и прoписи o oкупљaњу грaђaнa, 
кao и свe oдрeдбe Зaкoнa o спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским 
прирeдбaмa. 
 

ЛAЖИРAЊE СПOРTСКИХ РEЗУЛTATA 
 

Члaн 26. 
     Лaжирaњe и нaмeштaњe спoртских рeзултaтa je стрoгo зaбрaњeнo и кaжњaвa сe у склaду сa 
зaкoнским прoписимa Рeпубликe Србиje и прoписимa Сaвeзa. 
     Сви рибoлoвaчки субjeкти (спoртисти, трeнeри, судиje, дeлeгaти и oстaли спoртски рaдници) су 
дужни приjaвити свe рaдњe и aктивнoсти кoje сe кoсe сa спoртским мoрaлoм и кoje имajу 
eлeмeнтe нaмeштaњa рeзултaтa нa тaкмичeњимa. 
     Нe приjaвљивaњe oвих рaдњи и чињeницa нaдлeжнoм oргaну Сaвeзa, пoвлaчи зa сoбoм 
прoцeсуирaњe у дисциплинскoм пoступку  у oквиру Сaвeзa тих рибoлoвaчких субjeкaтa. 

 

Члaн 27. 
     Пoд лaжирaњeм спoртских рeзултaтa сe смaтрa: 

• нaгoвaрaњe тaкмичaрa дa сe нe тaкмичи пo свoм нajбoљeм знaњу и мoгућнoстимa; 
• пружaњe или oбeћaњe пoклoнa или другe мaтeриjaлнe пoгoднoсти тaкмичaру или 

рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи (клубу),тaкo дa у тoм случajу имa кoрист други пojeдинaц 
или рибoлoвaчкa oргaнизaциja(клуб); 

      Прихвaтaњe тaквe пoнудe oд стрaнe тaкмичaрa или рибoлoвaчкe oргaнизaциje 
(клубa)квaлификуje сe кao нajтeжи дисциплински прeкршaj  и кaжњaвa сe  зaбрaнoм нaступa или 
вршeњa функциje у склaду сa Дисциплинским прaвилникoм Сaвeзa. 
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НAЦИOНAЛИЗAM, РAСИЗAM И ШOВИНИЗAM ИСЛ. 
 

Члaн 28. 
      У свим aктивнoстимa кoje спрoвoдe Сaвeз и рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви) члaнoви 
Сaвeзa (трeнинг, тaкмичeњa, мaнифeстaциje,прирeдбe, скупoви и др.) нajстрoжe je зaбрaњeнa 
дискриминaциja и врeђaњe пo нaциoнaлнoj, рaснoj и билo кojoj другoj oснoви. 
      Oвa зaбрaнa вaжи зa свe спoртистe, трeнeрe, судиje  и свe oстaлe спoртскe рaдникe, кao  и зa 
публику кoja присуствуje тaкмичeњимa. 

Члaн 29. 
      Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) су дужне дa нa тaкмичeњимa спрeчe врeђaњe учeсникa у 
спoртскoм тaкмичeњу нa рaснoj и нaциoнaлнoj oснoви.  
      Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) oргaнизaтoри тaкмичeњa су дужни дa спрeчe пoстaвљaњe 
билo кaквих пaрoлa и других прeдмeтa и рeквизитa кojи имajу eлeмeнтe нaциoнaлизмa, рaсизмa и 
шoвинизмa. 
      У случajу нeпрeдузимaњa пoтрeбних рaдњи и aктивнoстинa спрeчaвaњу oвих нeгaтивних пojaвa 
Рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) oргaнизaтoр тaкмичeњa ћe бити сaнкциoна у склaду сa 
зaкoнским прoписимa и нoрмaтивним aктимa Сaвeзa. 
 
 

КAЗНEНE MEРE 
 

Члaн 30. 
     Кaд су у питaњу кaзнeнe мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoртскoм рибoлoву кao штo 
су: дoпинг, нaсиљe у спoрту, нeдoличнo пoнaшaњe, лaжирaњe спoртских рeзултaтa, 
нaциoнaлизaм, рaсизaм и шoвинизaм и сличнo примeњуje сe Дисциплински прaвилник Сaвeзa 
(казнене одредбе у кojима сe сaнкциoнишу сви прeкршajи кojи су нaвeдeни у oвoм Прaвилнику. 

 

Члaн 31. 
      Висинa изрeчeнe кaзнe зa прeступe из oвoг Прaвилникa зaвиси дa ли сe прeкршaj трeтирa кao: 
      - лaкши дисциплински прeкршaj, 
      - тeжи дисциплински прeкршaj  
      - нajтeжи дисциплински прeкршaj. 
Зa нajтeжe дисциплинскe прeкршaje прeдвиђeнe су и нajвeћe кaзнe кoje су прeдвиђeнe у 
Дисциплинскoм Прaвилнику Сaвeзa. 
Зa пoсeбнo тeшкe и брутaлнe прeступe нaдлeжни oргaни Сaвeзa ћe пoднeти прeкршajнe или 
кривичнe приjaвe нaдлeжним држaвним oргaнимa. 

Члaн 32. 
Нa свe прeкршaje нa тaкмичeњимa примeњуjу сe, oсим Дисциплинскoг прaвилникa Сaвeзa и свe 
кaзнeнe oдрeдбe и мeрe прeдвиђeнe у Зaкoну o спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa 
спoртским прирeдбaмa. 
 

ПРEЛAЗНE ИЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 33. 
Измeнe  и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 
Изнене  допуне су извршене 03.02.2018. год. 

 

Члaн 34. 
Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe oвoг Прaвилникa je Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 

Члaн 35. 
Прaвилник ступa нa снaгу  8. (oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници Управног одбора. 
 
У Бeoгрaду,  
 
ПРEДСEДНИК Сaвeзa: 
Дрaгaн Бoшкoвић 
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ПРAВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ  
СПОРТСКИХ РИБОЛОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА)  

И  СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим Правилником о регистрацији риболовних организација(клубова) и спортских 

риболоваца  (у даљем тексту "Правилник"), Савеза спортских риболоваца Србије (у даљем тексту : 
САВЕЗА), регулишу се: 

1. пријем  и регистрација чланова  у САВЕЗ, 
2. уговори између организације(клуба) и спортисте такмичара, 
3. регистрација спортских риболоваца и 
4. решавање спорова поводом регистрације.  
 

ЧЛАНСТВО ОРГАНИЗАЦИЈА ( КЛУБОВА ) У САВЕЗУ    -    ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 
 

Члан 2. 
Право на чланство у САВЕЗ имају све РИБОЛОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ( у даљем тексту 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ) са територије Републике Србије уколико  испуњавају услове предвиђене  
Статутом САВЕЗА. 

Члан 3. 
Пријем ОРГАНИЗАЦИЈА у чланство се врши у поступку и на начин утврђен Статутом САВЕЗА. 
Захтев за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писменој форми Управном одбору САВЕЗА. 
Уз захтев за пријем у чланство прилаже се: 
1. копија решења надлежног органа о регистрацији ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), 
2. копија ПИБ  
3. копија важећег статута који је усаглашен са Статутом САВЕЗА,  
4. копија одлуке о лицу овлашћеном за заступање и представљање,  
5. копија одлуке о приступању САВЕЗА ( потписана приступница ),  
6. копија списка чланова, посебно категорисаних и заслужних спортиста и тренера, 
7. изјава о прихватању Статута и других општих аката САВЕЗА. 
8. Остала потребна тражена документација 

 

Члан 4. 
О пријему у чланство САВЕЗА одлучује Управни одбор Савеза на првој седници након 

достављања захтева за пријем у чланство. Одлука о пријему у чланство Управни одбор доноси 
већином од укупног броја чланова управног одбора. 

 

Члан 5. 
Управни одбор може одбити захтев за пријем у чланство уколико подносилац захтева не 

испуњава услове  за пријем прописани Статутом САВЕЗА и овим Правилником. 
У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу на 

првој наредној седници Скупштине САВЕЗА. Одлука Скупштине је коначна. 
 

Члан 6. 
ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб), чији је захтев за чланство одбијен може исти обновити када испуни 

услове због којих није примљен у чланство. У обновљеном захтеву ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) мора 
навести начин на који је пропусте исправио и да о томе достави одговарајуће доказе. 

 

Члан 7. 
У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан да уплати 

САВЕЗУ уписнину одређену одлуком управног одбора САВЕЗА и годишњу чланарину, у року од  15 
дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од 
чланства у САВЕЗ.  
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Права члана САВЕЗА се почињу остваривати од дана уплате чланарине. 
 

Члан 8. 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови), чланице САВЕЗА су дужне да за сваку календарску годину продуже 

чланство у САВЕЗУ уплатом годишње чланарине до 15. фебруара текуће године. Уколико 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) - чланица не уплати годишњу чланарину суспендују му се права одлучивања 
у органима САВЕЗА и на учествовање на такмичењима и другим активностима у организацији 
САВЕЗА. 

Члан 9. 
САВЕЗ води евиденцију својих чланова - Књигу чланова, у складу са законом и Статутом 

САВЕЗА. Изглед и начин вођења Књиге чланова регулишу се посебним Правилником. 
 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
 

Члан 10. 
Чланство у САВЕЗУ престаје под условима и на начин прописан Статутом САВЕЗА.  

 

Члан 11. 
Престанак чланства може бити услован, у случајевима када је престанак чланства наступио 

због неплаћања чланарине, а чланици је одлуком управног одбора остављен накнадни 
примерени рок да обавезу измири. Ако чланица која је искључена из САВЕЗА не испуни своје 
обавезе и у накнадном року, трајно се искључује из чланства и брише из књиге чланова. 

 
 

ОДНОСИ СПОРТИСТА И САВЕЗА 
 

Члан 12. 
Сви спортисти који се баве спортским риболовом су посредни чланови САВЕЗА, преко својих 

ОРГАНИЗАЦИЈА (клубова), чланица САВЕЗА од тренутка учлањена, односно регистрације 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба). 

Учлањењем ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у САВЕЗ, сви спортски риболовци прихватају Статут 
САВЕЗА, овај Правилник, остале Правилнике САВЕЗА, друге опште акте САВЕЗА, као и појединачна 
акта и одлуке органа САВЕЗА. 

 

Члан 13. 
Спортски риболовци, чланови САВЕЗА имају право да учествују на такмичењима у 

организацији  САВЕЗА и њених чланица када за то испуне услове САВЕЗА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) 
и-или организатора такмичења. 

Члан 14. 
Спортски риболовац је слободан у избору ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) где ће бити члан или ће се 

такмичити у складу са Законом о спорту, Статутом САВЕЗА, овим  Правилником и уговором са 
клубом којим је спортиста регулисао своја права, обавезе и одговорности.  

 

Члан 15. 
Спортски риболовци - такмичари се, преко својих ОРГАНИЗАЦИЈА (клубова), обавезно 

региструју у САВЕЗУ у складу са овим Правилником. 
 
ОДНОСИ СПОРТИСТА ТАКМИЧАРА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБА) 

 

Члан 16. 
Међусобна права, обавезе и одговорности између клуба и спортисте такмичара који се 

спортом бави без накнаде уређује се спотским правилима, општим актима САВЕЗА и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) чији је члан или уговором о бављењу спортом без накнаде. 

 
Међусобна права, обавезе и одговорности између спортисте такмичара који прима накнаду и 

клуба утврђују се спортским правилима, општим актима САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) чији је 
члан и уговором о бављењу спортом или уговором о стипендирању за спортско усавршавање за 
малолетне спортисте. 
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УГОВОР ИЗМЕЂУ СПОРТИСТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБА) 
 

Члан 17. 
ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб) – чланица САВЕЗА и спортиста такмичар са којим се уговара накнада за 

бављење спортом, закључују, у складу са законом и Статутом САВЕЗА и овим Правилником, уговор 
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.  

Са спортистом такмичарем, који не прима надокнаду за бављење спортом, се такође 
закључује уговор где се у тачкама Уговора прецизира овај податак, али се у другим тачкама тог 
Уговора прецизира ко сноси трошкове такмичења у појединачној, екипној конкуренцији, на 
међународним наступима, на наступима у репрезентацијама.  

Са професионалним спортистом такмичарем ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб) закључује уговор о раду у 
складу са законом о спорту и законом који регулише радне односе.  

Уговор између спортисте и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) мора бити у складу са законом, спортским 
правилима, Статутом САВЕЗА и Статутом ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) и овим Правилником, у супротном 
неће производити правне последице у целини или делу који није у сагласности. 

 

Члан 18. 
Уговор који склапају спортиста такмичар и ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) склапа се у писменој форми и 

мора да садржи одредбе које на јасан и недвосмислен начин регулишу права и обавезе уговорних 
страна (спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), временски период на који се уговор склапа, 
услове и начин раскида уговора, висину обештећења за прелазак такмичара у другу 
ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб). 

Измене и допуне уговора и раскид уговора се склапају у писменој форми и морају да садрже 
одредбе које јасно регулишу на који се начин мењају одредбе основног уговора, односно услове 
под којима се уговор раскида.  

Управни одбор САВЕЗА може израдити типске уговоре којим се регулишу односи између 
спортиста такмичара и организација. 

 

Члан 19. 
Уговор између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортиста такмичара се склапа на период до пет 

година са могућношћу продужења. 
Уговори са спортистима такмичарима млађим од 18 година закључују се на период од 

максимално две године. 
Уговори са спортистима млађим од 14 година склапа у њихово име и за њихов рачун један од 

родитеља односно старатељ, док уговоре са спортистима такмичарима старијим од 14 година  
закључују сами спортисти уз писмену сагласност једног од родитеља или старатеља. 

 

Члан 20. 
У рок трајања уговора између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) се не рачуна: 

1. временски период у којем је спортиста био под казном изреченом од стране 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), (дужем од 6 месеци), која је правовремено депонована у САВЕЗУ, 

2. временски период проведен под временском казном забране наступа (дуже од 6 месеци), 
изреченом од надлежног органа САВЕЗА, 

3. време проведено у затвору уколико је спортиста осуђен на више од 6 месеци затвора, 
4. временски период дужи од 3 месеца у којем се спортиста, уз одобрење 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), по сопственој одлуци, не бави спортским активностима. 
 

Члан 21. 
Уговор између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) може се раскинути споразумом 

уговорних страна или због неиуспуњења обавеза из уговора.  
Уколико спортиста под уговором не извршава обавезе утврђене уговором, 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) може затражити раскид уговора на штету спортисте. 
Уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не извршава обавезе према спортисти предвиђене уговором, у 

трајању дужем од 60 дана, спортиста може тражити раскид уговора на штету клуба или измирење 
доспелих обавеза ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) по основу уговора. 
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Уколико се раскид захтева због неиспуњења уговорних обавеза, образложени захтев за 
раскид се подноси надлежном органу САВЕЗА који одлучује о даљем чланству спортисте 
такмичара до окончања евентуалних спорова који су по овом питању покренути.  

 

Члан 22. 
Сви закључени уговори, измене и допуне важећих уговора (анекси), као и споразумни раскид 

уговора достављају се САВЕЗУ  у року од 7 дана од закључивања, без обзира да ли је спортиста 
такмичар већ регистрован.                                                                                                                                                                                             
Сви закључени уговори, измене и допуне важећих уговора, као и раскид уговора који нису 
регистровани у САВЕЗУ ништавни су и не производе правна дејства у складу са законом. 

Када измене и допуне уговора нису регистроване у САВЕЗУ, сматраће се да не постоје и 
примењиваће се основни уговор без измена и допуна. 

Када раскид уговора није регистрован у САВЕЗУ сматраће се да је основни уговор на снази. 
На уговоре о раду између организација и спортиста примењују се одредбе из Закона  о спорту 

и Закона о раду, с тим да у случају да није регистрован не производи правна дејства према трећим 
савесним лицим у погледу регистрације спортисте. 

 

Члан 23. 
Уговори, његове измене и допуне, као и раскид уговора, достављају се у затвореном омоту са 

подацима о ОРГАНИЗАЦИЈИ (клубу) и такмичару на омоту и оверавају се штамбиљом и печатом 
САВЕЗА и на коју се уписује датум пријема и потписује га председник САВЕЗА  или лице које 
овласти. Уговори се, даље, улажу у регистратор са Техничким документима. Стручна служба 
САВЕЗА издаје потврду уговорним странама о депоновању са именима уговорних страна и 
датумом депоновања. 

Члан 24. 
Уговор између спортисте и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) представља пословну тајну, а увид у уговор, 

делове уговора и податке из уговора могу имати само, председник САВЕЗА и лице које он овласти, 
као и лица која  докажу да имају правни интерес. Претпоставка је да представници 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у који прелази спортиста имају правни интерес. 

Одобрење за увид у уговор или делове уговора даје искључиво председник САВЕЗА, који о 
извршеном увиду сачињава белешку на омоту у којем се налази уговор са назнаком датума када 
је вршен увид, лица која су вршила увид, ОРГАНИЗАЦИЈЈУ (клуб) коју представљају. Након увида 
уговор се поново затвара у исти омот.    

Копије уговора или делова уговора достављају се искључиво уз писмено одобрење обе 
уговорне стране. Ограничења која важе за уговоре односе се на важеће и уговоре који су истекли, 
као и на  измене и допуне уговора и раскид уговора.                                                                                                                            
Ограничења у погледу увида и-или копирања и достављања копија уговора не односе се на 
уговорне стране, државне органе, сталне или ад хок арбитражне судове и органе САВЕЗА који 
поступају у поступцима решавања спорова између чланова. 

Члан 25. 
У случају спора око садржаја и извршења уговора или захтева за раскид уговора због 

неиспуњења уговорних обавеза важећим се сматрају само уговори достављени САВЕЗУ и 
депоновани у САВЕЗУ и неће се прихватати било које друге верзије уговора и када су их уговорне 
стране потписале. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 
 

Члан 26. 
У  САВЕЗУ се региструју спортисти такмичари. Спортисти такмичари су они спортисти који 

учествују на такмичењима у организацији САВЕЗА. 
Спортисти - аматери који не учествују у такмичењима која организује САВЕЗ, региструју се и 

уписују у књигу чланова ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији су члан.  
Спортисти рекреативци, региструју се и уписују у књигу чланова ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији су 

члан.  
Подаци се могу обрађивати и компјутером применом јединствених стандарда ради израда 

извештаја и анализа. Води се евиденција свих чланова(спортиста такмичара, аматера, 
рекреативаца)  
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Члан 27. 
Под регистрацијом спортиста такмичара се подразумева: 
1. прва регистрација спортисте такмичара, 
2. обавезно годишње продужење регистрације 
3. прелазак спортиста такмичара између ОРГАНИЗАЦИЈА(клубова) чланица САВЕЗА 
4. пререгистрација спортиста САВЕЗА 
5. регистација уговора, измена и допуна уговора између ОРГАНИЗАЦИЈА(клубова) и 

спортиста, као и њихов раскид када такве измене не подлежу обавези регистрације из тачака 1. до 
5. (спортиста не мења ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) или престаје да се такмичарски бави спортом и 
слично) 

Члан 28. 
За послове регистрације надлежна је стручна служба САВЕЗА                                                                                                 

У пословима регистрације, стручној служби, техничку помоћ обезбеђује секретар као и 
председник САВЕЗА.      

3а ажурно и тачно вођење регистра  спортиста такмичара одговара секретар  САВЕЗА.                        
Председник  САВЕЗА одређује лице у САВЕЗУ које је овлашћено за унос података у регистар 
спортиста такмичара.  

Члан 29. 
Приликом доношења одлуке о регистрацији спортисте такмичара и одлука по приговору и 

жалби на ове одлуке, морају се  имати у виду одредбе Статута САВЕЗА које забрањују сукоб 
интереса. 

Сукоб интереса у поступку регистрације постоји и када је члан органа САВЕЗА који одлучује у 
споровима поводом регистрације уједно и члан клуба који је у спору са другом ОРГАНИЗАЦИЈОМ 
(клубом) или спортистом такмичарем. Члан органа који је у сукову интереса не може учествовати у 
одлучивању. 

Члан 30. 
У  САВЕЗУ се могу регистровати сви спортски риболовци  држављани Републике Србије 

чланови САВЕЗА.                                                                                                                                                                                                 
Страни држављани  и лица без држављанства могу бити чланови САВЕЗА, на основу одлуке 
управног одбора САВЕЗА, ако имају боравиште на територији Републике Србије, поседују дозволу 
надлежне националне федерације, односно савеза, чији су члан.( Правилник Форума) 

Спортисти такмичари се региструју искључиво преко ОРГАНИЗАЦИЈА (клубова) који су чланови 
САВЕЗА. 

Члан 31. 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) су обавезни да у року од 7 дана од дана приступања 

ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) спортисте такмичара,  региструју спортисте такмичаре, тј доставе 
приступницу или уговор и друга документа ради уписа у регистар спортиста такмичара који води 
САВЕЗ.  Дан приступања ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) је дан потписивања приступнице и-или 
потписивања уговора са спортистом такмичаром.                                                                                                                                                                                
Ова обавеза се односи и на достављање измена и допуна уговора, раскида уговора и издавање 
исписнице када уговор није склопљен. 

Члан 32. 
Спортиста  такмичар који није регистрован или није обновио регистрацију у складу са овим 

Правилником  не може учествовати на такмичењима које организује САВЕЗ или њене чланице. 
 

Члан 33. 
Спортиста такмичар може бити регистрован само за једну ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб).                                                  

Исправа о регистрацији је такмичарска легитимација  и лиценца чије образце прописује управни 
одбор САВЕЗА. Такмичар не може наступати без такмичарске легитимације и лиценце. 

Датумом регистрације и добијањем такмичарске легитимације и лиценце такмичар стиче 
право наступа за ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб). 

Члан 34. 
Спортиста такмичар може наступати као гост за другу ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб) на међународним 

такмичењима уз писмену сагласност ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) чији је члан. 
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Наступ  спортисте такмичара за инострани клуб дозвољен је уз сагласност 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и Форума САВЕЗА.( Правилник Форума) 

Члан 35. 
Спортиста такмичар, држављанин Републике Србије и страни држављанин који је наступао за 

инострани клуб, по престанку важења уговора са тим клубом, може се регистровати за 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) чланицу САВЕЗА током целе године ако претходно није био члан неке друге 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА. 

Члан 36. 
Спортиста такмичар који је  био  члан ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) коме је престало својство 

чланице САВЕЗА може се учланити, односно закључити уговор са ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом) 
чланицом САВЕЗА, без ограничења, уз плаћање накнаде из уговора или накнаде утврђене овим 
Правилником за спортисте такмичаре којима је уговор истекао а нису закључили нови.  

 

Члан 37. 
Спортиста такмичар који нема пуноважно закључен уговор са одређеном ОРГАНИЗАЦИЈОМ 

(клубом) не може бити ускраћено право на прелазак у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) и наступање за 
њега на спортским такмичењима у својству спортисте такмичара. 

У случају споразумног раскида уговора између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), 
спор између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) из кога одлази и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у који прелази, о 
износу и плаћању уговорене накнаде, не сме утицати на спортске активности спортисте и право 
наступа за репрезентацију и ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) у који је прешао. 

 

Члан 38. 
Стручна служба САВЕЗА води књигу регистрација спортиста такмичара – Књигу такмичара, као 

део базичне евиденције коју води САВЕЗ. Књига служи и за издавање потврда о питањима 
везаним за спортисте такмичаре.  

Члан 39. 
Књига такмичара се формира од  регистрационих образаца који се улажу у регистратор по 

броју и хронолошким редом. На омоту (насловној страни регистратора) Књиге такмичара налази 
се знак САВЕЗА и уписује се текст: „Књига такмичара Савеза Спортских риболооваца Србије". 

Књига такмичара садржи и прегледни лист спортиста такмичара, у који се уписује:   
1. редни број уписа, 
2. број  регистрационог обрасца, 
3. датум регистрације, 
4. презиме, (име једног од родитеља или старатеља), и име спортисте, 
5. датум рођења, 
6. узрасна и такмичарска категорија спортисте, 
7. пун назив клуба за који је спортиста регистрован, 
8. име лица које је унело податке у  Књигу такмичара и прегледни лист. 

 

Члан 40. 
Прегледни лист спортиста такмичара се води табеларно, уношењем података у одговарајућу 

рубрику у табели и улаже се у Књигу такмичара на врх свих уложака. Подаци у Књизи такмичара и  
прегледном листу могу се обрађивати и компјутером применом јединствених стандарда ради 
израда извештаја и анализа, посебно број спортиста такмичара по узрасним категоријама и 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (клубовима) чланицама и слично. У случају неслагања између писаних 
података и компјутерски обрађених података за веродостојне се сматрају писани подаци. 

 

Члан 41. 
У  Књигу Такмичара се уписује и свака промена података о регистрацији спортиста такмичара.  

Промена података који се воде о спортисти који није променио ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) уносе се на 
оригинални регистрациони образац и на месту првог уписа у прегледни лист.  

 
У случају преласка у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб), улаже се нови  регистрациони образац на 

који се ставља напомена да постоји други поништени образац уз навођење његовог броја, врши се 
и нови упис у прегледни лист, а стари се поништава.  
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Члан 42. 
Подаци уписани у Књигу такмичара  су  јавни.  

Члан 43. 
Регистрациони обрасци и приложена документа чувају се хронолошки по броју регистрације 

са приложеним документима у посебном регистратору. 
На право чланица и чланова на увид и изводе из књиге такмичара и увид у поједине 

регистрационе обрасце и оригиналну документацију сходно се примењују правила о увиду и 
изводима из књиге чланова САВЕЗА, осим за уговоре између спортисте  такмичара и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) на које се примењују посебна правила прописана овим Правилником. 

 

Члан 44. 
Висину такси за регистрацију утврђује Управни одбор САВЕЗА, најкасније до 31 децембра 

текуће године за наредну годину. Износ таксе исти је за све спортисте такмичаре. 
 

Члан 45. 
Достављање нетачних података, фалсификованих или неважећих докумената од стране 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и-или спортисте такмичара у поступку регистрације представља основ за 
дисциплинску одговорност ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортисте такмичара.  

 Спортиста такмичар је одговоран и када није лично доставио ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) нетачне 
податке и-или фалсификоване и неважеће документе, а  има сазнање да је то учинила 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у његово име. 

 

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Члан 46. 
Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) за који се 

спортиста такмичар региструје.                                                                                                                                                                 
Захтев за прву регистрацију подноси  се стручној служби САВЕЗА на обрасцу регистрације.                                         
Захтев за прву регистрацију спортисте такмичара може се поднети током целе календарске 
године. Под првом регистрацијом се сматра и прелазак у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) – чланицу САВЕЗА, 
спортисте такмичара из иностранства ако никада није био регистрован у САВЕЗУ. 

( Све то регулише Правилник о регистрацији такмичара). 
 

Члан 47. 
За прву регистрацију спортисте такмичара, клуб доставља САВЕЗУ: 
1. образац регистрације,  
2. уговор са  спортистом такмичаром или приступница ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) ако није 

склопљен уговор, 
3. личну карту или пасош спортисте такмичара на увид, односно извод из матичне књиге 

рођених за малолетна лица без личне карте и-или пасоша, 
4. потврду о уплати таксе за прву регистрацију  
5. две фотографије формата личне карте не старије од 6 месеци 
6. доказ да је спортисти такмичару утврђена општа и посебна здравствена способност за 

бављење спортским риболовом  у складу са законом и Статутом САВЕЗА и Статутом 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА. 

Члан 48. 
Образац регистрације садржи следеће податке: 
1. презиме, (име једног од родитеља или старатеља), и име спортисте такмичара, 
2. датум и место рођења, 
3. адреса места боравка, 
4. узрасну, односно такмичарску категорију спортисте такмичара, 
5. пун назив ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) за који се спортиста региструје, 
6. број уговора или приступнице, 
7. датум када истиче обавеза чланства спортисте такмичара у ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), ако 

постоји,  
8. потписану изјаву да се спортским риболовом бави на сопствену одговорност (за 

малолетне спортисте изјаву потписује један од родитеља или старатељ), 
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9. својеручни потпис спортисте такмичара (једног од родитеља или старатеља у случају да 
је спортиста такмичар малолетано лице које није навршило 14 година у тренутку потписивања 
захтева за регистрацију). 

Број регистрације се одређује по редоследу регистровања који се састоји од 6 бројева. Прва 
четири броја представљају редни број издате регистрације, који се одвајају косом цртом (/) и 
последња два броја представљају годину издавања регистрације. 

Обрасци регистрације се оверавају печатом САВЕЗА и улажу у Књигу такмичара. 
 

Члан 49. 
Такмичарске легитимације и обрасце за регистрацију клуб добија од стручне службе САВЕЗА, а 

њихов изглед уређује Управни одбор САВЕЗА. 
 

Члан 50. 
Право наступа спортиста стиче даном регистрације и издавања Такмичарске легитимације и 

лиценце, уз оверен лекарски преглед. 
 

ГОДИШЊЕ ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 

Члан 51. 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) чланице САВЕЗА дужне су да продуже регистрацију својих спортиста 

такмичара у прелазном року  Накнадне регистрације спортиста такмичара могу се прихватити ако 
нису поднете у року из оправданих разлога,  али не касније од 7 дана пре почетка такмичења на 
којем желе да наступе.  

Продужење регистрације се врши лепљењем маркице на такмичарској легитимацији и 
лиценцом за текућу годину у САВЕЗУ. 

Уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) није продужила регистрацију мимо воље спортисте такмичара 
у роковима из става 1. овог члана, спортиста такмичар може да се региструје за другу 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб), која је чланица САВЕЗА и без исписнице, уз захтев за раскид уговора 
уколико је закључен. 

Члан 52. 
За обавезно годишње продужење регистрације спортиста такмичара, као услова за наступ на 

такмичењима, ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) доставља стручној служби САВЕЗА, попуњен образац 
регистрације са свим подацима који се захтевају за прву регистрацију, важећу такмичарску 
легитимацију,  доказ о  утврђеној здравственој способности. 

Члан 53. 
У случају губитка или оштећења такмичарске легитимације, на захтев ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), 

издаје се нова такмичарска легитимација на основу већ постојеће евиденције, уз плаћање таксе за 
прву регистрацију. 

 

ПРЕЛАЗАК СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА ИЗ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБА) У ДРУГУ 
 

Члан 54. 
Стручна служба САВЕЗА надлежна је за прелазак спортиста између организација(клубова) 

чланица Савеза, прелазак спортиста такмичара из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА у 
иностране клубове и прелазак спортиста  из иностраних клубова у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) чланицу 
САВЕЗА. 

Члан 55. 
Преласци спортиста такмичара подлежу сагласности Управног одбора САВЕЗА када спортиста 

такмичар прелази из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА у инострани клуб, односно надлежне 
иностране федерације када спортиста такмичар, члан те федерације прелази у ОРГАНИЗАЦИЈУ 
(клуб) чланицу САВЕЗА.  

Приликом и давања сагласности на преласке спортиста са елементом иностраности Управни 
одбор ће посебно водити рачуна о правилима међународних федерација ФИПС ед, ФИПС мoushe 
и ЦИПС у које је учлањен САВЕЗ. 
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Члан 56. 
Приликом давања сагласности на прелазак спортисте такмичара из САВЕЗА у инострани клуб, 

одлука о давању сагласности на прелазак спортисте такмичара обавезно садржи: време трајања 
уговора, висина обештећења за ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) из кога спортиста такмичар одлази, висина 
обештећења САВЕЗУ и обавезе спортисте такмичара око наступа за репрезентацију Србије на 
званичним такмичењима. 

Члан 57. 
Спортиста такмичар, регистрован за инострани клуб, има право наступа само на појединачним 

такмичењима у организацији САВЕЗА, за ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) из којег је отишао у иностранство. 
 

Члан 58. 
Спортиста такмичар може да пређе из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у другу, односно да се 

региструје за нову ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) уз потребну документацију. 
Прелаз спортисте такмичара из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у другу могуће је током прелазног 

рока који траје од   15. фебруара до 15. марта. 
Управни одбор САВЕЗА може, изузетно, донети одлуку о премени термина прелазног рока 

или продужењу рока. Случајеви у којима су могуће овакве промене морају бити ванредни као што 
су активности САВЕЗА и њених чланица у организацији и учествовању на значајним такмичењима 
и слично. 

Члан 59. 
У једном прелазном року спортиста такмичар може потписати приступницу и склопити уговор 

само са једном ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом). 
Уколико спортиста такмичар у прелазном року потпише приступницу за две 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), узима се у поступак она са старијим датумом из прелазног рока, а против 
спортисте такмиачара се покреће дисциплински поступак. 

 
Члан 60. 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које спортиста такмичар одлази има право на обештећење од 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у коју прелази уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) и спортиста имају или су 
имали закључен уговор који је истекао или је раскинут из разлога који се могу приписати у 
кривицу спортисте такмичара, тј због неиспуњења уговорних обавеза од стране спортисте 
такмичара. 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које спортиста такмичар одлази нема право на обештећење од 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у коју прелази уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) и спортиста нису закључили 
уговор или је уговор раскинут из разлога који се могу приписати у кривицу ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), 
посебно звог неиспуњења уговорних обавеза према спортисти такмичару. 

 

Члан 61. 
Висина обештећења се утврђује Уговором  између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортисте 

такмичара који је регистрован у САВЕЗУ или Анексом овог Правилника ако није утврђена уговором 
или је уговор истекао или споразумно раскинут  без навођења висине обештећења. 

Ако Уговор између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) није регистрован у складу са 
овим Правилником сматраће се да спортиста такмичар и ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) нису закључили 
уговор. 

Члан 62. 
Спортиста такмичар који жели да пређе из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у другу, подноси 

захтев за исписницу од ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији је члан и потписује приступницу за нову 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). За спортисте такмичаре млађе од 18 година захтев за исписницу и 
приступницу поред спортисте такмичара потписује и један родитељ или старатељ. 

Потписану и оверену приступницу и копију захтева за исписницу, нова ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб), 
доставља стручној служби САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) из кога одлази спортиста такмичар. 

САВЕЗУ се доставља и изјава спортисте такмичара да је обавестио ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) из 
кога одлази о намери преласка у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) уз навођење ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у 
који жели да пређе уз достављање копије обавештења које је упућено ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) из 
којег одлази и овереног обрасца за препоручене пошиљке. 



  

 
  

249 

Захтев са наведеном документацијом обавезно се доставља стручној служби САВЕЗА лично 
или препорученом пошиљком у предвиђеним терминима прелазног рока. 

Члан 63. 
Стручна служба САВЕЗА у року од 5 дана од дана пријема приступнице и копије захтева за 

исписницу доставља ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), из кога спортиста такмичар одлази, писмени захтев за 
издавање исписнице и враћање такмичарске легитимације, а ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) у који долази 
спортиста такмичар испоставља рачун на износ лиценце. 

Износ дела обештећења који припада САВЕЗУ за прелазак спортисте такмичара у инострани 
клуб одређује се посебном одлуком Управног одбора. 

 

Члан 64. 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које одлази спортиста такмичар може оспорити издавање исписнице 

спортисти такмичару у следећим случајевима: 
1. Ако је спортиста такмичар под уговорном обавезом чланства која није истекла у 

тренутку подношења захтева за исписницу, а уговор је регистрован код САВЕЗУ, 
2. Ако постоје материјална и-или финансијска дуговања спортисте такмичара према 

ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), као што су унапред исплаћене новчане накнаде, опрема, реквизити, 
литература и слично, до измирења дуговања. 

Дуговања спортисте такмичара морају бити неспорна и доказива одговарајућим писменим 
доказима (уплатнице, признанице, реверси и слично). 

 

Члан 65. 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не може одбити издавање исписнице ако: 
1. уговором између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) предвиђено да је 

спортиста такмичар слободан у избору ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и за време трајања Уговора уз 
плаћање обештећења предвиђеног Уговором или Анексом овог Правилника, 

2. је Уговор истекао или није ни закључен, односно ако није регистрован код САВЕЗА на 
начин и роковима предвиђеним овим Правилником. 

У случају да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) неоправдано одбије издавање исписнице, прелазак 
спортисте такмичара решаваће се без исписнице уз доношење договарајуће одлуке од стране 
Управног одбора САВЕЗА. 

Члан 66. 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не може оспоравати издавање исписнице уколико је уговорна обавеза 

чланства са спортистом такмичарем дужа од пет година, а за спортисте такмичаре млађе од 18 
година дужа од две године, под условом да је уговор истекао до тренутка подношења захтева за 
исписницу. На овај случај се примењују правила о обештећењу која важе за случајевима када је 
истекао уговор између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба). 

 

Члан 67. 
Разлогом за оспоравање исписнице неће се сматрати покренут дисциплински поступак, 

суспензија или казна изречена спортисти такмичару од стране ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) из које 
одлази. Надлежни органи САВЕЗА, у овом случају,  преузимају све материјале и настављају или 
поново покрећу дисциплински поступак у складу са поступком предвиђеним Статутом и 
дисциплинским правилником. 

Члан 68. 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које одлази спортиста такмичар, дужан је у року од 5 дана од дана 

пријема захтева за издавање исписнице достави САВЕЗУ  исписницу (када нема право на 
обештећење) или копију рачуна за обештећење који је издао ОРГАНИЗАЦИЈи(клубу) у коју одлази 
спортиста такмичар (када то право има) или да у истом року достави писмени приговор са 
образложењем разлога због којих оспорава издавање исписнице.                                                                                                                                      
Рачун за обештећење ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб), из кога спортиста такмичар одлази, издаје на износ 
који се обрачунава тако што се износ уговореног обештећења умањује  за износ који се плаћа 
САВЕЗУ. 



  

 
  

250 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у року из става 1. овог члана обавезно издаје исписницу ако нема уговор 
са спортистом или  се писменим путем одрекао права на обештећење из уговора или овог 
Правилника. 

Уколико у року из става 1. овог члана, ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не достави копију рачуна 
сматраће се да је одустао од обештећења, а ако у накнадном року од 10 дана не достави ни 
писмени приговор сматраће се да је исписница издата. 

 

Члан 69. 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у коју долази спортиста такмичар, обавезна је да у року од пет дана од 

дана пријема рачуна за обештећење од САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба)  из ког одлази спортиста 
такмичар, достави САВЕЗУ оверене потврде о извршеној уплати оба рачуна. 

У случају да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у коју долази спортиста такмичар не уплати обештећење из 
претходног става, сматраће се да је одустао од захтева за прелазак и регистрацију спортисте 
такмичара. 

Ако је ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у року уплатила обештећење а пропустила да о томе достави 
оверене потврде о извршеној уплати, спортиста такмичар неће бити регистрован до достављања 
доказа о уплати. 

Члан 70. 
Након уплате обештећења САВЕЗУ и ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из којег 

одлази спортиста такмичар издаје и доставља исписницу у року од 2 дана. 
Уколико након уплате обештећења ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из није издао исписницу, сматраће 

се да издата. 
Члан 71. 

По истеку утврђених рокова и уз испуњење свих услова предвиђених овим Правилником, 
стручна служба САВЕЗА врши регистрацију спортисте такмичара и  издаје нову такмичарску 
легитимацију и лиценцу сходно применом правила која важе за прву регистрацију. 

Даном извршене регистрације и добијањем такмичарске легитимације, спортиста такмичар 
стиче право наступа за нову ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). 

Члан 72. 
О извршеној регистрацији, Стручна служба САВЕЗА препорученом пошиљком или поруком 

електронске поште обавештава све заинтересоване стране са поуком о праву на приговор на 
регистрацију. 

Члан 73. 
За уредно и благовремено вршење послова око преласка спортисте такмичара одговорни су 

из стручне службе САВЕЗА и председник САВЕЗА по праву надзора. 
 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА 
 

Члан 74. 
Управни одбор САВЕЗА може донети одлуку о потреби пререгистрације свих спортиста 

такмичара, када процени да је то неопходно учинити, ради утврђивања стварног стања 
регистрованих спортиста. 

 

ПОНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА 
 

Члан 75. 
Регистрација спортисте такмичара може се поништити у следећим случајевима: 
1. Ако се накнадно утврди да постоје разлози и докази који би, да су били познати, били 

сметња регистрацији, 
2. Ако је приликом регистрације прикривен податак да је спортиста био такмичар неке 

друге ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), а да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у коју прелази није регулисала односе са 
том ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом), 

3. Ако се установи да су поднети нетачни, фалсификовани или фиктивни подаци на основу 
којих је спортиста такмичар регистрован, 

4. У другим случајевима када је регистрација спортисте такмичара извршена супротно 
одредбама овог Правилника. 
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Одлуку о  поништењу регистрације доноси Управни одбор САВЕЗА  на предлог заинтересоване 
стране.   

Поништење регистрације се може тражити у року од 15 дана од дана сазнања за чињеницу 
која може довести до поништења, а најдаље у року од 7 дана пре почетка такмичења.  

Након истека рока од седам дана пре такмичења, не може се поништити регистрација 
спортисте.  

Поништење регистрације се не може тражити и уколико је спортиста такмичар накнадно 
исправно регистрован за другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) који није знао да претходна регистрација 
може бити поништена. 

Немогућност поништења због преласка у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) или пропуштања рокова 
не утиче на право органа САВЕЗА и заинтересованих лица да покрену дисциплински поступак 
против чланице САВЕЗА која је одговорна за ништавост регистрације. 

 

СХОДНА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 76. 
Све одредбе овог Правилника о уговорима са спортистима такмичарима и преласку спортисте 

из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) сходно се примењују на спортске стручњаке и 
стручњаке у спорту када имају важеће уговоре са ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом). 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 77. 
На одлуку управног одбора о пријему ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у чланство  право жалбе имају 

све редовне  чланице САВЕЗА у року од 15 дана од дана сазнања за пријем нове чланице. Жалба 
се подноси Скупштини САВЕЗА преко Управног одбора САВЕЗА. Одлука Скупштине је коначна. 

На одлуку Управног одбора САВЕЗА о одбијању пријема у чланство, право на жалбу има 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) подносилац захтева за пријем у року од 15 дана од пријема одлуке. О жалби 
одлучује Скупштина. Одлука Скупштине је коначна. 

 

Члан 78. 
Приговор на регистрацију, одбијање и поништај  регистрације спортисте такмичара, подноси 

се Форуму САВЕЗА у року од 15 дана од дана извршене регистрације.  
Приговор могу поднети органи САВЕЗА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) чланице САВЕЗА и спортисти 

такмичари који се региструју. 
Техничка комисија - ФОРУМ о приговору одлучује у року од 15 дана од пријема приговора. На 

одлуку ФОРУМА по приговору допуштена је жалба Управном одбору САВЕЗА у року од 15 дана од 
дана достављања одлуке форума по приговору. Управни одбор одлучује о жалбама на 
регистрацију по хитном поступку и не касније од 30 дана од дана пријема жалбе. Одлука Управног 
одбора по свим питањима регистрације је коначна. 

У случају регистрације преласка спортисте такмичара из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у 
ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб), рок за приговор форуму  може се продужити на захтев заинтересоване 
стране,  а најкасније до 15 дана од дана првог наступа спортисте такмичара за нову 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). 

Све одлуке које се доносе у  свим поступцима регистрације по овом Правилнику морају да 
садрже поуку о правном леку (приговор и жалба) са напоменом о органу којима се достављају и 
роковима достављања. 

Члан 79. 
Подносилац приговора и жалбе дужан је да уплати таксу у износу који прописује Управни 

одбор САВЕЗА. 
Члан 80. 

Уколико се поводом извршења или раскида уговора између спортисте такмичара поведе 
поступак за решавање спорова ван поступка прописаним овим Правилником, а у складу са 
статутима међународних федерација чији је САВЕЗ члан, Статутом САВЕЗА (покушај мирења, 
арбитражни или судски поступак),  ФОРУМ може застати са поступком  до завршетка таквог 
поступка.  
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Ако је одлука органа међународне федерације или правоснажна судска или арбитражна 
одлука другачија од одлуке форума  или управног одбора, таква одлука ће се непосредно 
примењивати, а управни одбор ће по њој донети посебан закључак у којем констатује ову 
чињеницу и обавештава заинтересоване стране. 

 
Члан 81. 

Спор између ОРГАНИЗАЦИЈА(клубова) и-или ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортисте такмичара, 
као и евентуални поступак по приговору или жалби на регистрацију по било ком основу, не могу 
да  ускраћује  право спортисти на бављење спортом и на право да се такмичи , ако испуњава 
остале услове, без обзира на дужину трајања поступка. 

Резултати које оствари спортиста такмичар, док траје спор око регистрације, потврђују 
ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) у чију корист је донета коначна одлука о спору. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 82. 

 
Управни одбор САВЕЗА као доносилац овог Правилника једини је надлежан за његово 

тумачење. 
 

Члан 83. 
Усвајањем овог Правилника престају да важе сви други општи акти које је донео управни 

одбор САВЕЗА који су за предмет имали регулисање материје која је регулисана овим 
Правилником. 

 
Члан 84. 

03.02.2018. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.  
                                
Председник  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
__________________ 
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ПРAВИЛНИК О СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА И 
КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ  СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА) 

Члан 1. 
Овим Правилником прописују се критеријуми и категоризација спортских риболовних 

организација (клубова) у даљем тексту организације, у Републици Србији. 
 

Члан 2. 
На основу члана 3. Закона о спорту, спортске активности јесу сви облици физичке и умне 

активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 
побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или 
постизање резултата на такмичењима свих нивоа .  

На основу члана 120. став 2. тачка 3) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 2. Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију, спортска 
грана од посебног значаја за Републику Србију је спортски риболов. 

На основу члана 120. став 2. тачка 1) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 2. Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији, општи интерес у спортској грани - спортски риболов  
у Републици Србији остварује се преко националног гранског спортског савеза - Савеза спортских 
риболоваца Србије. 

Под спортским активностима Савеза спортских риболоваца Србије,подразумевају се све 
активности  организација, везане за своје чланство уопште (клупска активност), као и за 
такмичарске активости у појединачној и екипној конкуренцији.   

На основу члана 13 Статута Савеза: 
01. Организације  у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се 

ангажују на афирмацији спортског духа, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-
образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, 
борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

02. Организације остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу 
са законом, Правилницима Савеза,  својим општим актима, потврђеним конвенцијама у 
области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је 
чланица Република Србија. 

03. Организације су обавезне  да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 
добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и 
циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима 
без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и 
друго лично својство. 

04. Организације  успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 
Законом о спорту и Правилницима Савеза. 

Поред свих наведених активности, организације су дужне да развијају следеће активности:  
01. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све( рекреативног спорта ), односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и oсоба са инвалидитетом; 
02. изградња, одржавање и опремање спортских такмичарских стаза, набавка спортске опреме 

и реквизита; 
03. организација и реализација спортских такмичења од посебног значаја за Републику; 
04. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 
05. учешће спортских организација на светским и балканским клупским такмичењима и учешће 

њихових појединаца у репрезентацијама Србије на Светским, Европским и Балканским 
такмичењима; 
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06. предшколски и школски спорт ( рад школских спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска такмичења и др.); 

07. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско- здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

08. спречавање негативних појава у спорту; 
09. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 
делатностима, о риболову уопште, законским одредбама везаним за риболов, кодексима 
понашања, еколошком бонтону, заштити животне средине  ..... 

10. периодична тестирања, сакупљање података , евиденције риболоваца и дистрибуција 
релевантних информација и материјала за адекватно задовољавање потреба грађана у 
области спорта, риболова уопште и издавање спортских и еколошких публикација. 

Члан 3. 
Критеријуми категоризације организација, утврђени су на основу спортских резултата, 

спортских активности, броја лиценцираних такмичара и броја дисциплина и категорија: 

1. ГРУПА 
– организација која учествује на међународним званичним такмичењима ( Светско          

клупско првенство, Дунавско јадрански куп, Балканско првенство и друга међународна          
такмичења која признаје Савез спортских риболоваца Србије),  

– организација која оствари пласман до 3. места у првој (мастер) лиги,  
– организација чији такмичари у оквиру репрезентација наступају на међународним   

такмичењима. 
– организација која има најмање 15 лиценцираних такмичара свих дисциплина и категорија. 
 

2. ГРУПА 
– организација која учествује у првој (мастер) лиги,  
– организација која оствари пласман до 3. места у другој лиги,  
– организација чији такмичари остваре пласман од 1 до 10 места, наступајући на изборним 

појединачним такмичењима у било којој категорији или дисциплини. 
– организација која има најмање 12 лиценцираних такмичара свих дисциплина и 

категорија. 
 

3. ГРУПА 
– организација која учествује у другој лиги,  
– организација која оствари пласман до 3. места на Купу Србије у било којој дисциплини 

или  категорији,  
– организација чији такмичари наступају на зонским и (или) републичким појединачним 

такмичењима у свим категоријама и дисциплинама. 
– организација која има најмање 8 лиценцираних такмичара свих дисциплина и категорија. 
4. ГРУПА 
– организација која учествује на Купу Србије у било којој дисциплини или категорији,  
– организација која оствари пласман до 3. места учествујући на куповима који су 

одобрени од  стране Савеза или су то РПТ турнири,  
– организација чији такмичари наступају на општинским појединачним такмичењима у 

свим категоријама и дисциплинама. 
– организација која има најмање 5 лиценцираних такмичара свих дисциплина и 

категорија. 
 

5. ГРУПА 
– организација која учествује на куповима који су одобрени од стране Савеза или су то РПТ 

турнири,  
– организација чији такмичари наступају на клупским појединачним такмичењима у свим 

категоријама и дисциплинама. 
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6. ГРУПА 
– организација која учествују на пријатељским куповима,  
– организација чију структуру и функционисање чине разни спортски подсистеми: 

предшколски и школски спорт, раднички спорт, рекреативни спорт, спорт за све, спорт  
хендикепираних лица. 

 

7. ГРУПА 
– активна организација без такмичарске и клупске активности. 

 

Члан 4. 
Организација која оствари право на 1, 2, 3 и 4 категорисану групу, сматра се да има спортске 

активности.  
Организација која оствари право на 5 и 6 групу сматра се да има спортске активности, ако 

поред наведених активности има и три лиценцирана такмичара из било које категорије и 
дисциплине, и (или)лиценциране такмичаре у најмање две категорије или дисциплине.  

Организација која оствари право на 7 групу сматра се да има спортске активности, ако 
поред наведених активности има и два лиценцирана такмичара из било које категорије и 
дисциплине и (или) лиценциране такмичаре у најмање две категорије или дисциплине. Ово не 
сме да понови следеће године, јер у том случају губи право на категоризацију спортских 
активности.  

Члан 5. 
Организација која оствари право за одређену категорисану групу, ту групу задржава у 

периоду од две године, под условом да због смањења спортских активности не падне за две 
категорисане групе. Уколико се то деси, она добија нову(нижу) категорисану групу спортских 
активности. 

Организација која оствари право на више категорисаних група, задржава право на боље 
категорисану  групу. 

Члан 6. 
Организација учесник Прве и друге лиге мора да има најмање 2 (два) лиценцирана 

такмичара млађих категорија. 
Члан 7. 

Организација је обавезна да испуњава обавезе чланства у Савезу Статута Савеза и 
Правилника Форума и Правилника одређених дисциплина. 

Организација губи одређену категорисану групу спортских активности, уколико не испуњава 
обавезе из Статута Савеза. На овај начин организација губи чланство у Савезу . 

Члан 8. 
Организација, која није категорисана или се појави као нова у интервалу између два 

ажурирања Правилника и својом организацијом и активностима испуни критеријуме из члана 3. 
овог Правилника, категорише се у 7.групу, на основу одлуке Управног одбора Савеза спортских 
риболоваца Србије. 

Члан 9. 
Измене и допуне овог Правилника ажурира Савез спортских риболоваца Србије сваке две 

године.     
Савез спортских риболоваца Србије обавезан је да овај Правилник донесе до краја 

календарске године у којој се доноси. 
Изменом Правилника, ради се поновна категоризација у складу са тим Правилником. 

Члан 10. 
Овај Правилник, ступа на снагу одмах по усвајању. 
03.02.2018. 

Председник 
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

Драган Бошковић,с.р 
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ПРAВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЛАЊЕЊА      
И ПРОДУЖЕЊА ЧЛАНСТВА У САВЕЗУ 

 

I - ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ  
  

САВЕЗ је надлежни национални грански спортски савез у грани спорта - спортски риболов, као 
највиши облик удруживања у Републици Србији.  

САВЕЗ може у чланство примити само организацију у области спорта која је у систему спорта, 
успостављеном статутом Савеза - односно која је у непосредном или посредном чланству САВЕЗА.  

САВЕЗ и његови чланови функционишу као јединствен систем риболовног спорта у Србији.   
Организација и рад чланова САВЕЗА уређује се њиховим статутима и спортским правилима, у 

складу са законом и спортским правилима САВЕЗА.  
Чланство у САВЕЗУ не може се преносити.  
Чланови САВЕЗА своја права у међународним спортским организацијама остварују искључиво 

преко САВЕЗА.  
  Члан САВЕЗА не може бити риболовна организација, територијални риболовни савез или 

дисциплински сродни савез који је члан неког другог националног риболовног савеза или 
конкурентског савеза који обавља своју делатност на читавој територији републике Србије.  

 

II - ВРСТЕ (КАТЕГОРИЈЕ) ЧЛАНОВА У САВЕЗУ  
 САВЕЗ има следеће врсте (категорије) чланова:   
А) СТАЛНИ (РЕДОВНИ) 1)  спортске риболовне организације; (удружења спортских 

риболоваца, спортска риболовачка друштва, спортски риболовачки клубови, организације 
спортских риболоваца, општинске организације спортских риболоваца, риболовачки клубови. 2)  
територијални риболовачки савези и(или)асоцијације. 3)  риболовно дисциплински сродни 
савези, заједнице клубова и секција и (или) асоцијације из следећих дисциплина: Пловак; 
Фидер; Шаран; Кастинг (бацачки риболовни спорт); Пастрмка; Грабљивице (са обале и из чамца); 
Блек бас; Мушица; Морски риболов; Подводни риболов; риболов на леду и др.   

Б) ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ   
Придружени чланови САВЕЗА могу да постану спортске организације које немају такмичарску 

активност и континуирано не учествују у систему такмичења. Овакве спортске организације могу 
постати стални редовни чланови, пријавом и лиценцирањем њиховог такмичара.                                            

Придружени чланови САВЕЗА могу да постану друге заинтересоване и сродне организације и 
институције које по свом карактеру и друштвеном положају доприносе убрзаном расту и развоју  
риболова, организацији спортских риболоваца, рибарства, као и еколошким настојањима у 
области рада САВЕЗА.  

В) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ  
За почасног члана, одлуком Управног одбора САВЕЗА, може бити именовано свако лице које 

има посебне заслуге за рад САВЕЗА или чије чланство у САВЕЗУ је од посебног интереса за 
остваривање циљева САВЕЗАа и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и 
опште акте САВЕЗА и надлежност Арбитражног суда за коначно решавање свих спорова у које је 
укључено, у складу са Статутом САВЕЗА.  

Г) ПОСРЕДНИ ЧЛАНОВИ (риболовци)  
Посредни чланови САВЕЗА су спортско рекреативни риболовци Републике преко својих 

спортских риболовних организација који су чланови САВЕЗА.  
Сва друга физичка лица су посредни чланови САВЕЗА преко чланства у органима и радним 

телима САВЕЗА или чланова САВЕЗА; преко запослења, стручног ангажовања или вршења 
службених дужности у САВЕЗУ или члановима САВЕЗА..  
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III - УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ  
  

 III- 1) СПОРТСКЕ РИБОЛОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
Спортска риболовна организација може постати члан САВЕЗА уколико напише молбу за 

пријем, потпише ПРИСТУПНИЦУ, приложи све тражене документе и уколико испуни услове:             
-  да је регистрована у складу са законом;                                                                                                                                         
- да њени циљеви одговарају циљевима САВЕЗА;                                                                                                                    
- да је статут организације у складу са Статутом САВЕЗА;                                                                                                  
- да испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима САВЕЗА прописане  
услове за обављање спортских активности и делатности;  да ефективно остварује 
надлежности утврђене Законом о спорту;  

 Управни одбор САВЕЗА је дужан да прими у чланство спортску риболовну организацију у року 
од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако су испуњени сви услови 
и ако је њен Статут у складу са статутом САВЕЗА.  

III - 2) ТЕРИТОРИЈАЛНИ РИБОЛОВНИ САВЕЗИ  
Територијални риболовни савез може да буде члан САВЕЗА.   
Организације у области спорта са одређене територије које су уписане у надлежни регистар и 

испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту 
удружују се, ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса у 
територијални спортски савез за аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе и градску 
општину;  

Услови које територијални риболовни савез мора да испуни  да би био члан САВЕЗА спортских 
риболоваца Србије:                                                                                                                                                                                  
- мора да буде територијално уобличен;                                                                                                                                                 
- мора да има најмање пет чланова;                                                                                                                                                            
- мора да добије позитивну оцену целисходности оснивања и рада од Форума САВЕЗА спортских 
риболовцаца Србије.  

Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА остварују циљеве и обављају послове 
утврђене Законом о спорту и овим Статутом и својим Статутом.  

Савез  пружа територијалним спортским савезима помоћ у раду.  
Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА су дужни да приме у чланство организацију у 

року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако је њихов статут у 
складу са статутом тог савеза.  

Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство примити само организацију 
која је у систему спорта успостављеном статутом Савеза, односно која је стални (редовни) члан 
Савеза.   

САВЕЗ је обавезан да предузме активности, укључујући и усвајање обавезујуће статутарне 
одредбе, којима ће обезбедити да се организације из њихове надлежности са одређене 
територије учлане у одговарајући територијални риболовни савез.  

Територијални спортски савези могу се регионално повезивати ради реализације заједничких 
програма и пројеката и остваривања заједничких циљева.  

Територијални спортски савез, члан САВЕЗА обавезан је да ефективно остварује своје 
надлежности утврђене чланом 138.став 5 Закона о спорту и да омогући Савезу надзор и увид у сва 
документа и активности везане за одобравање и реализацију програма, односно пројеката који се 
финансуирају из јавних прихода у јединици локалне самоуправе. 

 III -  3) РИБОЛОВНО ДИСЦИПЛИНСКИ СРОДНИ САВЕЗИ (ЗАЈЕДНИЦЕ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА У 
ОДРЕЂЕНОЈ РИБОЛОВНОЈ ДИСЦИПЛИНИ)  

САВЕЗ предузима сталне активности на развоју свих спортских дисциплина које припадају 
грани спорта за коју је регистрован - спортски риболов, као и мере на обједињавању свих 
организација и лица из гране спорта коју репрезентује, укључујући и усвајање одговарајућих 
статутарних одредби.  

Риболовно дисциплински сродни савези могу да буду чланови САВЕЗА.  
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Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА остварују циљеве и обављају 
послове утврђене Законом о спорту, овим Статутом и својим Правилницима о раду одређене 
дисциплине.  

Захтев за пријем нове дисциплине (секције) у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми 
Управном одбору САВЕЗА.  

 Уз захтев за пријем у чланство прилаже се:  
1. Одлука Управног одбора подносиоца захтева - ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) о формирању 

секције (дисциплине);  
2. Извештај о активностима у претходној години  и план активности за наредну годину.  
САВЕЗ пружа риболовно дисциплински сродним савезима помоћ у раду.  
Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА су дужни да приме у чланство 

организацију (или секцију те организације) у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева 
за пријем у чланство, ако су испуњени сви услови за учлањење или продужење чланства.  

Риболовне организације и(или) секције риболовних организација из одређене риболовне 
дициплине  могу да се удружују у оквиру САВЕЗА, ради уређивања и остваривања спортских 
питања од заједничког интереса у риболовно дисциплински сродни савез као ЗАЈЕДНИЦЕ 
КЛУБОВА и(или) СЕКЦИЈА  следећих дисциплина: Пловак; Фидер; Шаран; Кастинг (бацачки 
риболовни спорт); Пастрмка; Грабљивице (са обале и из чамца); Блек бас; Мушица; Морски 
риболов; Подводни риболов; риболов на леду и др.   

Уколико риболовна организација има више секција, она мора донети одлуку свог надлежног 
органа за оснивање секције сваке појединачне риболовне дисциплине.    

Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство примити само 
организацију (или секцију те организације), која је у систему спорта успостављеном статутом 
Савеза, односно која је стални (редовни) члан САВЕЗА.   

 

IV - ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА   
 

Молба за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми Управном одбору САВЕЗА.  
Уз молбу за пријем у чланство и потписану ПРИСТУПНИЦУ прилаже се: одлуку о удруживању у 

САВЕЗ, копија свог статута, копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа, 
попуњен упитник за Књигу чланова, попуњена приступница, изјава о надлежности Арбитражног 
суда, изјава о прихватању Статута и општих аката САВЕЗА, списак чланова, докази о испуњености 
других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом и остала документација из 
Протокола о пријему чланова.  

О пријему у чланство САВЕЗА одлучује Управни одбор САВЕЗА, у  року од шездесет дана од 
дана подношења уредног захтева за пријем у чланство.  

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу 
Сталном арбитражном суду, чија одлука је коначна.  

У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да уплати 
САВЕЗУ уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину, у року од 15 
дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од 
чланства у САВЕЗУ. Права члана САВЕЗА се почињу остваривати од дана уплате уписнине и 
чланарине.  

V. - ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА СТАРИХ ЧЛАНОВА  
  
ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА СТАРИХ ЧЛАНОВА се врши сваке године, најкасније до почетка 

фебруара месеца.    
Члан Савеза спортских риболоваца Србије, на обрасцу "ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА ЗА 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ", попуњава тражене податке. Образац је 
објављен на сајту савеза.  



  

 
  

259 

У овом обрасцу, набрајају се основне активности организације у претходној години, уписују се 
евентуалне измене података и ту се набрајују активности дисциплина и категорија у наступајућој 
такмичарској години.   

Организација (клуб) је дужна да обавести САВЕЗ о њиховим одлукама за активне секције 
(дисциплине), или за оне секције (дисциплине) које у наредној години више неће бити активне.     

На основу овог попуњеног обрасца, Стручна служба Савеза, исписује рачун са основном 
чланарином и чланаринама секција за наступајућу такмичарску годину.  

Управни одбор САВЕЗА, на предлог Форума прописује годишњу чланарину.  
ЧЛАН је дужан да плати годишњу чланарину и чланарину за своје секције у року од 15 

(петнаест) дана од добијања рачуна.  
Уколико ЧЛАН не уплати годишњу чланарину, суспендују му се права одлучивања у органима 

САВЕЗА и на учествовање на такмичењима и другим активностима у организацији   
Општим актима чланова САВЕЗА мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа 

чланова САВЕЗА којом је одлучивано о правима и обавезама чланова САВЕЗА, осим ако је за 
доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о спорту и овим Статутом. 

  

VI - ФОРМИРАЊЕ НОВЕ СЕКЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ)  
 Свака спортска организација, може у оквиру својих активности оформити нову секцију( 

дисциплину).  
Уколико риболовна организација има више секција, она мора донети одлуку свог надлежног 

органа за оснивање секције сваке појединачне риболовне дисциплине.    
ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБОВИ), који су чланови САВЕЗА а које формирају нову секцију 

(дисциплину) дужне су да поднесу захтев за пријем нове секције (дисциплине) у САВЕЗ.  
Захтев за пријем нове секције у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми Управном 

одбору САВЕЗА.  
САВЕЗ пружа риболовно дисциплински сродним савезима помоћ у раду.  
Риболовни дисциплински сродни савези и(или) асоцијације, за своје функционисање, морају 

да имају најмање пет(5) сталних (редовних) чланова САВЕЗА.  
Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство примити само 

организацију (или секцију те организације), која је у систему спорта успостављеном овим 
статутом, односно која је стални (редовни) члан САВЕЗА.   

Да би се покренула иницијатива за оснивање Риболовно дисциплински сродног савеза и(или) 
асоцијације, мора да има најмање пет (5) редовних чланова САВЕЗА.  

Да би се активирало и одржавало такмичење на националном нивоу у одређеној дисциплини 
, мора бити најмање осам (8) организација (клубова) или секција риболовних организација, 
чланова САВЕЗА. Поред тога потребно је да у систему такмичења буде најмање 12 појединаца 
(такмичара-ки).  

Риболовни дисциплински сродни савези и(или) асоцијације, за своје функционисање, морају 
да имају најмање пет(5) сталних (редовних) чланова САВЕЗА. Уколико тај број падне испод 5, гаси 
се њихова активност.   

       САВЕЗ  СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ  

                        03.02.2018 године  
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ПРAВИЛНИК О СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА И 
ТАКМИЧЕЊИМА 

 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА - јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски 
ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује више спортиста;  

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и 
познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само 
за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника 
или постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;  

 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА  
Члан 1.  

Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети, 
смотре, игре и сл.)  и спортских такмичења.                                                                                                                                                                                     

Организовањем спортских приредби, могу се бавити спортке организације, савези и друга 
лица под условима утврђеним законом и спортским правилима.  

Члан 2.  
Организатор спортске приредбе обавезан је да:  
1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;                                                                    
2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, 

гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 
давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче 
(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, 
обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и 
др.);  

3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања 
на спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са 
законом и спортским правилима;  

4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са 
законом и спортским правилима;  

5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће 
се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и 
животну средину; 6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се 
уређује јавно окупљање грађана.  

Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и 
другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања обавеза из става 1. 
овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету.  

Члан 3.  
Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије  који је 

дао сагласност, односно дозволу или наложио да се одређена спортска приредба одржи иако 
нису били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету 
коју на спортској приредби претрпи неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед 
пропуста у организацији.  

Члан 4.  
Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије дужан је 

да покрене дисциплински поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским 
правилима против својих чланова (непосредних и посредних) који, као организатори спортске 
приредбе не предузму мере и не испуне обавезе организатора спортске приредбе које су 
регулисане у члану 2.овог Правилника и у члану 157. Закона о спорту.  
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Члан 5.  
Организатор спортске приредбе, односно службено лице надлежног националног спортског 

савеза - Савеза спортских риболоваца Србије, дужно је да, у складу са законом, не дозволи 
почетак спортске приредбе, односно да је прекине трајно или привремено, ако нису испуњени 
услови из члана 2.  

 

РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
Члан 6.  

САВЕЗ  ЈЕ ОРГАНИЗАТОР СВИХ ЗВАНИЧНИХ МЕЂУНАРОДНИХ И НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ.  

Члан 7.  
САВЕЗ утврђује правила и услове за организовање свих риболовних спортских такмичења на 

нивоу Републике и учешће на њима, за све категорије и све дисциплине.  
Сва РИБОЛОВНА  СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:                                                                                                                               
1. НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                             
2. МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА.  

 

НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА  
Члан 8.  

НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која се одржавају у земљи 
са екипама и појединцима који су из наше земље;   

НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:      
1. ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                 
2. ПРИЈАТЕЉСКА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
 

ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
Члан 9.  

САВЕЗ  је организатор свих ЗВАНИЧНИХ НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ 
ТАКМИЧЕЊА  на територији Републике Србије.  

Клубови, спортисти и друга лица са територији Републике Србије који нису чланови САВЕЗА не 
могу учествовати на риболовним такмичењима у организацији или под покровитељством САВЕЗА 
и не могу бити чланови риболовних репрезентација Србије.  

Члан 10.  
На националним лигашким спортским такмичењима и професионалним спортским 

такмичењима у одређеној спортској сезони могу да учествују само спортске организације, 
односно спортске екипе спортских организација које су добиле дозволу (лиценцу) за сезону.  

Дозволу за такмичење (лиценцу) може добити спортска организација која испуњава 
прописане услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне 
услове за издавање дозволе за сезону утврђене од стране САВЕЗА.  

САВЕЗ  утврђује најмање следеће групе критеријума, односно услова за давање дозволе 
(лиценце) , у складу са законом:  1) спортски; 2) инфраструктурни; 3) персонални и 
административни, односно организациони; 4) правни; 5) финансијски.  

САВЕЗ утврђује испуњеност услова из 1–5. става 3. овог члана пре почетка такмичарске сезоне 
и издаје дозволу из става 2. овог члана.  

САВЕЗ води систем такмичења у свим дисциплинама спортског риболова и за коју је основан.  
Члан 11.  

Обавезан је потпун систем лиценцирања односно регистровања (клубова, спортиста, тренера, 
судија, и сл.), као услов за учешће на такмичењима која се организују од стране Савеза или под 
њеним покровитељством.  
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Члан 12.  
САВЕЗ доноси одлуку о утврђивању спортских лига.  
Једна спортска организација не може имати више од једне екипе у истом степену спортског 

такмичења. 
ПРИЈАТЕЉСКА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

Члан 13.  
Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска национална риболовна спортска такмичења 

уз обавезно евидентирање  такмичења у САВЕЗУ. Ту спадају сва такмичења која нису званична и 
професионална (национални купови, трофеји, лиге...). На тим спортским такмичењима мора бити 
најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, да би се ова такмичења признала и да би се бодовали 
резултати.  Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских приредби.    

 Члан 14.  
Члановима  САВЕЗА, ако наступају на пријатељским такмичењима које организују они који 

нису чланови САВЕЗА, не признају се ова такмичења и не бодују се резултати.  
Члан 15.  

Члановима САВЕЗА, ако организују или наступају на пријатељским такмичењима у 
дисциплинама које нису препознате од надлежног националног риболовног савеза, не признају се 
ова такмичења и не бодују се резултати.   

МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
Члан 16.  

МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:  
1. ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА;   
2. ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА  
ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

Члан 17.  
Велика међународна спортска такмичења,  јесу:  
1) олимпијске и параолимпијске игре;                                                                                                                                                     
2) светска и европска првенства;                                                                                                                                                                         
3) медитеранске игре;                                                                                                                                                                                          
4) универзијаде;                                                                                                                                                                                                
5) светски купови и финални турнири светске лиге;                                                                                                                                      
6) зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе;                                                                                                                       
7) балканска и друга регионална првенства;                                                                                                                                             
8) финала и финални турнири европских клупских спортских такмичења, осим финала 

европских клупских  
такмичења која су резултат спортских успеха домаћих спортских организација;                                                                                           
9) критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири националних 

спортских репрезентација.   
Члан 18.  

Кандидатура за организовање великог међународног такмичења у Републици Србији је 
регулисана чланом 164. Закона о спорту.  

Организација у области спорта може се кандидовати за организовање великог међународног 
спортског такмичења на територији Републике Србије ако испуни све услове утврђене чланом 162. 
Закона о спорту.  

Члан 19.  
Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним 

спортским приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског 
савеза.  
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Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање сагласности из става 1. 
овог члана ако би учешће спортске организације, односно спортске екипе или спортиста на 
међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.  

Члан 20.  
Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само 

уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.  
Застава и грб Републике Србије могу да се користе само на спортској опреми националних 

спортских репрезентација, спортских организација и спортиста надлежних националних спортских 
савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза 
Србије.  

Национална спортска репрезентација, приликом учешћа на међународном спортском 
такмичењу употребљава грб, заставу и химну Републике Србије у складу са законом којим је 
уређена употреба заставе, грба и химне Републике Србије.  

Све остало везано за учествовање на великом међународном такмичењује регулисано чланом 
165. Закона о спорту.  

ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА  
 Члан 21.  

ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која нису сврстана у групу 
ВЕЛИКИХ  МЕЂУНАРОДНИХ  ТАКМИЧЕЊА а која се одржавају у земљи или ван земље са екипама и 
појединцима из више земаља.  

Чланови САВЕЗА могу организовати остала међународна риболовна спортска такмичења уз 
обавезно евидентирање  такмичења у САВЕЗУ. (међународни купови, трофеји, лиге...). На тим 
спортским такмичењима мора бити најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, и најмање 10% 
иностраних екипа или појединаца, од укупног броја учесника да би се ова такмичења признала и 
да би се бодовали резултати.  Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских приредби.    

Члан 22.  
Употреба назива СРБИЈА у називу СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ је могуће само уз сагласност САВЕЗА. 

Организатор (без обзира да ли је то Спортска организација, привредно друштво, појединац 
спортско или било које друго удружење) не сме употребљавати реч СРБИЈА у називима 
НАЦИОНАЛНИХ И међународних спортских приредби - такмичења ( нпр КУП, CHALLENGE итд.), 
које организује, без претходно добијене сагласности надлежност националног гранског спортског 
савеза - Савеза спортских риболовца Србије.  

03.02.2018. год. 
Председник Управног одбора   
Савеза спортских риболоваца Србије  
Драган Бошковић  
_______________________________  
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ПРAВИЛНИК О ГАРДЕРОБИ, ОБЕЛЕЖЈИМА И 
СПОНЗОРСТВУ 

УВОДНИ ДЕО 
 
Овим Правилником се регулишу сва питања везана за гардеробу, обележја и  спонзорство за 

све такмичере и клубове у свим дисциплинама у појединачној и екипној конкуренцији.  
Овај Правилник важи за:  
*  Сва домаћа такмичења у организацији Савеза спортских риболоваца Србије;  
*  Сва међународна такмичења у организацији Савеза спортских риболоваца Србије; 
*  Сва међународна такмичења где наступају наше репрезентације; 
*  Сва међународна такмичења где наступају клубови (екипе) представници Савеза и  наше 

земље. 
члан 1. 

Сви појединци и клубови који учествују на званичним такмичењима у организацији Савеза 
спортских   риболоваца Србије у земљи и иностранству морају се придржавати свих правила 
везаних за ношење  гардеробе на наступима (тренинзима и такмичењима).    

                                                                                                                 
члан 2. 

Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима (тренинзима и 
такмичењима) ношење гардеробе других репрезентација. 

 
члан 3. 

Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на Светском или Европском 
првенству на коме учествује такмичар или члан стручног и организационог тима.  

На свим осталим наступима (тренинзима и такмичењима) забрањено је ношење гардеробе 
наших репрезентација. 

                                                                                 члан 4. 
Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима (тренинзима и 

такмичењима). 
Такмичар, члан стручног и организационог  тима МОРА имати на себи гардеробу.   
 

члан 5. 
Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по 

такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима без гардеробе и без 
обележја клуба и Савеза. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) наступање, кретање по 
такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима са  спонзорском 
гардеробом и реквизитима која није одобрена од стране клуба или Савеза. 

                                                                                                     
члан 6. 

Сви чланови екипе(клуба) приликом клупског наступа, морају имати  исту гардеробу. 
 

члан 7. 
7.1. 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, уколико то није 
одобрио клуб или Савез. 

                                                                                   7.2. 
Појединац и(или) такмичари екипе (клуба) немају право  у свом боксу (-овима) постављати 

табле, транспаренте, заставе и  остали маркетиншки материјал спонзора, уколико то није одобрио 
клуб или Савез. 
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члан 8. 
Забрањено је појединцу  у било ком временском периоду, фотографисање и(или) снимање са 

спонзорском гардеробом или  реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и 
другим маркетиншким обележјима спонзора,  уколико то није одобрио клуб или Савез.  

 
члан 9. 

Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком медију или 
друштвеним мрежама објављивати изјаве везане за спонзора и фотографије и(или) снимке са 
спонзорском гардеробом или реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  
другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез.  

Уколико се то деси, Савез ће против појединца покренути дисциплински поступак а против 
Спонзора покренути поступак надокнаде штете.         

СВА ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА  
 

члан 10. 
На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва званична такмичења у 

земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без обзира да ли се такмиче у појединачној или 
екипној конкуренцији морају имати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 
10.1. 

Основна гардероба коју такмичар мора имати је  горњи део  ДРЕСА. 
                                                                                                          

10.2. 
Капе, качкети, обућа, прибор, остали реквизити нису обухваћени ограничењима и овим 

Правилником.   
                                                                                     10.3. 
Уколико се временски услови промене (захлађење, киша), такмичар МОРА да носе  горњи део 

ДРЕСА,  а исти преко  МОЖЕ  користити јакну, кабаницу, кишно одело и то пре, за време и после 
наступа (тренинг, припрема, такмичење и церемоније), а  ОРГАНИЗАТОР ће обезбедити МАРКЕРЕ 
за сваког такмичара посебно.    

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА САВЕЗА  
 

члан 11. 
У горњи део ДРЕСА  спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део 

тренерке, дукс, прслук и  остали  горњи делови. 
Горњи део ДРЕСА мора бити обележен овако: 
 

 
 

11.1 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу до фи 8-12 цм. МОРА стајати 

назив или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 
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11.2 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу до фи 8-12 цм. МОЖЕ 

стајати назив или знак СПОНЗОРА.  
11.3 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив једног или више СПОНЗОРА али 
величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

 
11.4 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА, на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице 
МОРА стојати назив КЛУБА (ЕКИПЕ), са величном слова до 8цм   

 
11.5 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив СПОНЗОРА али величина не сме 
прећи величину слова од 5цм. 

ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА САВЕЗА 
 

члан 12. 
У доњи део ДРЕСА спадају: панталоне, шорц, доњи део тренерке и остали доњи делови 
Доњи део ДРЕСА, по правилу би требало да буду неутралан, али ако се на доњем делу ДРЕСА 

појављује спонзор онда доњи део ДРЕСА МОРА бити обележен овако: 
 

 
12.1. 

 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати назив КЛУБА величине 

слова од 8цм.                       
Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има СПОНЗОРА на овом делу 

одеће.   
12.2. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА на осталим површинама МОЖЕ стајати назив или знак 
једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 

 
12.3. 

На задњој страни доњег дела ДРЕСА на свим површинама МОЖЕ стајати назив или знак 
једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 

 
члан 13. 

13.1. 
Уколико САВЕЗ за одређено такмичење или лигу има спонзора(е), потписује се спонзорски 

Уговор. 
13.2. 



  

 
  

267 

Уколико КЛУБ има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор, који може да убухвати све 
такмичаре  појединачног или екипног наступања. 

13.3. 
Уколико појединац има спонзора(е), то се може регулисати уговором преко КЛУБА.  
КЛУБ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичаром где се наводе детаљи из 

спонзорског Уговора.    
                                                                                       

КЛУБОВИ (ЕКИПЕ) УЧЕСНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 14. 
То су екипе -  тимови - клубови који наступају на свим међународним такмичењима у 

иностранству или нашој земљи а којима одобри наступ САВЕЗ. То важи и за појединачно 
наступање, на таквим такмичењима. 

Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу 
са обележјима коју одреди САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, 
проглашења победника и затварања. 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  
 

члан 15. 
 

Горњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА бити обележен овако: 
 

 
15.1. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на ЛЕВОЈ 
СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОРА стајати назив или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 

 
15.2. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на 
ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  

 
15.3. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОЖЕ 
стајати назив једног или више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

 
15.4. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на ГОРЊОЈ 
ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице МОРА стојати у првом реду назив клуба (ЕКИПЕ) + у 
другом реду SERBIA (СРБИЈА), са величином слова до 8цм.   

 
15.5. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, МОЖЕ 
стајати назив једног или више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм. 
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ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 16. 
 

Доњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА бити обележен овако: 
 

 
 

16.1. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, на ЛЕВОЈ 

СТРАНИ МОЖЕ стајати назив КЛУБА + SERBIA (СРБИJА) величине слова од 8цм. Овај знак или назив 
није обавезан, али се МОРА ставити уколико има истакнутих спонзора на овом делу одеће.   

 
16.2. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на 
осталим површинама МОЖЕ стајати назив или знак једног или више спонзора величине слова до 
5цм. 

16.3. 
На задњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на свим 

површинама МОЖЕ стајати назив или знак једног или више спонзора величине слова до 5цм. 
 

члан 17. 
17.1. 

Појединац у екипи која наступа на међународном такмичењу а коју одобри Савез НЕ МОЖЕ 
да има свог спонзора.  

17.2. 
Сви такмичари МОРАЈУ бити обухваћени јединственим спонзорским Уговором. 
То се може регулисати преко клуба или Савеза. Клуб или Савез потписује спонзорски Уговор и 

Уговор са такмичарима где се наводе детаљи из спонзорског Уговора.   
 

17.3. 
Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
Уколико КЛУБ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА 
           

             члан 18. 
             18.1. 

      Такмичар и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу са 
националним обележјима коју је одредио САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније 
отварања, проглашења победника и затварања. 
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18.2.               
      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ заменити гардеробу са 

националним обележјима коју је одредио САВЕЗ неком другом и то важи за тренинге, наступе, 
церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

              18.3. 
      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ вршити преправке или измене 

или додавати спонзоре или слично на гардероби и такву гардеробу носити и то важи за тренинге, 
наступе, церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

    
          18.4. 

Савез одређује изглед гардеробе за репрезентације и ту спада, радна и свечана мајица, 
тренерка и по потреби а ако је у могућности САВЕЗ још неки делови гардеробе. 

 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

            члан 19. 
Горњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОРА бити обележен овако: 
 

 
 

19.1. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. 

МОРА стајати назив или грб САВЕЗА. 
 

19.2. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу фи 8-12 

цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  
 

19.3. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив једног или више 

спонзора али величина не сме прећи величину слова од 5цм.  
 

19.4. 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод крагне 

или ивице мајице МОРА стојати назив SERBIA (СРБИЈА) или FISHING TEAM SERBIA, са величином 
слова до 8цм.   

 
19.5. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив једног или више 
спонзора али величина не сме прећи величину слова од 5цм.  
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ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

члан 20. 
Доњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, МОРА бити обележен овако: 
 

 
 

20.1. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати назив 

SERBIA (СРБИЈА) величине слова од 8цм. Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити 
уколико има спонзора на овом делу одеће.   

20.2. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив или знак једног 

или више спонзора величине слова до 5цм. 
20.3. 

На задњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив или знак једног 
или више спонзора величине слова до 5цм. 

члан 21. 
21.1. 

Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
 

21.2. 
Појединац у репрезентацији НЕ МОЖЕ имати свог спонзора.  

 
21.3. 

Сви појединци у репрезентацији МОРАЈУ бити обухваћени јединственим спонзорским 
Уговором. 

То се може регулисати преко САВЕЗА.  
САВЕЗ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичарима где се наводе детаљи из 

спонзорског Уговора.     

СПОНЗОРСТВО 
 

       члан 22. 
 

Спонзорским или донаторским Уговором се регулишу све обавезе појединаца или чланова 
екипе (клуба) или репрезентације пре, за време и после такмичења.  

Спонзорским или донаторским Уговором се наводе све врсте и обими сарадње између 
спонзора (донатора) и појединаца или чланова екипе(клуба) или репрезентације пре, за време и 
после такмичења.  

 
Предложени ценовник спонзорских услуга.  
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По једном називу, натпису, 
знаку, грбу 

ДОМАЋА 
ЗВАНИЧНА 
ТАКМИЧЕЊА 

МЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА У 
ЗЕМЉИ 

МЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА У 
ИНОСТРАНСТВУ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ГОРЊИ ДЕО - fi 8 -12cm 30 evra 40 evra 40 evra 50 evra 
 

ГОРЊИ ДЕО  - назив величине 
слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

ГОРЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

ДОЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

ДОЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

Застава, транспарент и остала 
маркетиншка обележја - 1 m2 и 
< 

5o evra 70 evra 70 evra 100 evra 

ОСТАЛО: 
 до 3cm или до fi 3cm   

10 evra 
15 evra 

20 evra 
30 evra 

20 evra 
30 evra 

30 evra 
40 evra 

 
       члан 23. 

 
Овај Правилник је донет на Управном одбору САВЕЗА. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања. 
Допуне: 03.02.2018. 
 
Председник  
Савеза спортских риболоваца Србије  
Драган Бошковић 
 
___________________            
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КОМБИНАЦИЈЕ 
 

У oвoм Aнeксу дaти су примeри кoмбинaциja.  
Нe зaбoрaвитe дa je зa свe кoмбинaциje зa звaничнa тaкмичeњa нaдлeжaн искључивo 

инструктoрски тим ССРС. 
КOMБИНAЦИJE ЗA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 EКИПA 

У зaвиснoсти oд брoja eкипa и прeкидa измeђу сeктoрa изaбрaћe сe oдгoвaрajућa 
кoмбинaциja 
 
кoмбинaциja 1 (зa 4 eкипe)                                                 кoмбинaциja 2 (зa 4 eкипe) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                  прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
Или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa                                                  или стaзe сa прeкидoмизмeђу Ц и Д сeктoрa 

 

кoмбинaциja 3 (зa 4 eкипe)                                                   кoмбинaциja 4 (зa 4 eкипe) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                      прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                            
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa                                                      или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa               
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1. A  1 Б  2   Ц  1 Д  4 E  2  1.      A  2  Б  2 Ц  3 Д  2   E  1   
2. A  2 Б  4 Ц  3 Д  3 E  4 2. A  4 Б  3 Ц  1 Д  4 E  2 
3. A  3 Б  1 Ц  2 Д  1   E  1 3. A  1 Б  4 Ц  2 Д  1 E  3 
4. A  4 Б  3 Ц  4 Д  2    E  3 4. A  3 Б  1 Ц  4 Д  3  E  4 
 

кoмбинaциja 1 (зa 5 eкипa)                                                   кoмбинaциja 2(зa 5 eкипa)  
прeпoручљвo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                                или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  2 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  2 Ц  2 Д  1 E  3 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  5 2.  A  2 Б  4  Ц  3 Д  5 E  4 
3.  A  3 Б  1 Ц  5 Д  3 E  2 3.  A  3 Б  1 Ц  5 Д  4 E  5 
4.  A  4 Б  2  Ц  1 Д  5 E  4 4.  A  4 Б  5 Ц  4 Д  3 E  2 
5.  A  5 Б  3 Ц  4 Д  2 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  1 Д  2 E  1 
 

кoмбинaциja 3 (зa 5 eкипa)                                                    кoмбинaциja 4(зa 5 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                      прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                                или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (1) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  2 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  4 Ц  2 Д  3 E  3 
2.  A  2 Б  2  Ц  4 Д  2 E  4 2.  A  2 Б  1 Ц  5 Д  4 E  2 
3.  A  3 Б  1 Ц  5 Д  3 E  2 3.  A  3 Б  5 Ц  4 Д  1 E  5 
4.  A  4 Б  5 Ц  3 Д  5 E  5 4.  A  4 Б  2  Ц  3 Д  5 E  4 
5.  A  5 Б  3 Ц  1 Д  1 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  1 Д  2 E  1 
 

кoмбинaциja 5 (зa 5 eкипa)                                                     кoмбинaциja 6 (зa 5 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  5 E  3 1.  A  1 Б  2 Ц  5 Д  5 E  3 
2.  A  2 Б  1 Ц  1 Д  1 E  2 2.  A  2 Б  4 Ц  2 Д  3 E  4 
3.  A  3 Б  5 Ц  3 Д  4 E  5 3.  A  3 Б  5 Ц  3 Д  4 E  1 
4.  A  4 Б  2 Ц  2 Д  3 E  4 4.  A  4 Б  1 Ц  1 Д  1 E  2 
5.  A  5 Б  3 Ц  4 Д  2 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  4 Д  2 E  5 
 
 
 
 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1. A  1 Б  1 Ц  3 Д  3 E  3 1.      A  4 Б  2 Ц  4 Д  2  E  1 
2. A  2 Б  4 Ц  4 Д  2    E  1 2. A  3 Б  4 Ц  3 Д  1 E  2 
3. A  3 Б  3 Ц  1 Д  4 E  2 3. A  2 Б  1 Ц  2 Д  3 E  4 
4. A  4 Б  2 Ц  2 Д  1 E  4 4. A  1 Б  3 Ц  1 Д  4 E  3 
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кoмбинaциja 7 (зa 5 eкипa)                                                 кoмбинaциja  8 (зa 5 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                      прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                    или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (2) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  5 E  3 1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  3 E  3 
2.  A  2 Б  2 Ц  4 Д  2 E  4 2.  A  2 Б  1 Ц  1 Д  4 E  2 
3.  A  3 Б  5 Ц  3 Д  4 E  5 3.  A  3 Б  5 Ц  3 Д  1 E  5 
4.  A  4 Б  1 Ц  1 Д  1 E  2 4.  A  4 Б  2 Ц  2 Д  5 E  4 
5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  3 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  4 Д  2 E  1 

кoмбинaциja 1 (зa 6 eкипa)                                                       кoмбинaциja 2 (зa 6 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                         прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                                     или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  1 Ц  3 Д  4 E  3 
2.  A  2 Б  2 Ц  4 Д  1 E  1 2.  A  2 Б  5 Ц  4 Д  1 E  1 
3.  A  3 Б  1 Ц  5 Д  6 E  4 3.  A  3 Б  6 Ц  5 Д  6 E  4 
4.  A  4 Б  5  Ц  6 Д  5 E  6 4.  A  4 Б  2  Ц  6 Д  5 E  6 
5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  2 E  5 5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  2 E  5 
6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  3 E  2 6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  3 E  2 

кoмбинaциja 3 (зa 6 eкипa)                                                     кoмбинaциja 4 (зa 6 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeцтoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  2 E  3 
2.  A  2 Б  2 Ц  5 Д  3 E  1 2.  A  2 Б  2 Ц  4 Д  1 E  2 
3.  A  3 Б  1 Ц  6 Д  6 E  4 3.  A  3 Б  1 Ц  5 Д  6 E  4 
4.  A  4 Б  5  Ц  4 Д  5 E  6 4.  A  4 Б  5  Ц  6 Д  4 E  6 
5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  2 E  5 5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  5 E  5 
6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  1 E  2 6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  3 E  1 

кoмбинaциja 5 (зa 6 eкипa)                                                     кoмбинaциja 6 (зa 6 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  6 E  4 
2.  A  2 Б  3 Ц  1 Д  1 E  5 2.  A  2 Б  3 Ц  4 Д  1 E  5 
3.  A  3 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 3.  A  3 Б  2 Ц  3 Д  4 E  6 
4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  3 E  2 4.  A  4 Б  1 Ц  1 Д  3 E  2 
5.  A  5 Б  2 Ц  6 Д  2 E  1 5.  A  5 Б  6 Ц  6 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  5 Ц  4 Д  5 E  3 6.  A  6 Б  5 Ц  2 Д  5 E  3 

кoмбинaциja 7 (зa 6 eкипa)                                                     кoмбинaциja 8 (зa 6 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                       прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                                 или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa(2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  2 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  3 E  4 
2.  A  2 Б  3 Ц  1 Д  5 E  5 2.  A  2 Б  3 Ц  1 Д  1 E  5 
3.  A  3 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 3.  A  3 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 
4.  A  4 Б  1 Ц  6 Д  3 E  2 4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  5 E  2 
5.  A  5 Б  2 Ц  5 Д  2 E  6 5.  A  5 Б  2 Ц  6 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  5 Ц  4 Д  1 E  3 6.  A  6 Б  5 Ц  4 Д  6 E  3 

кoмбинaциja 1 (зa 7 eкипa)                                                    кoмбинaциja 2 (зa 7 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                       прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                                     или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

Eкипa A  
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
Сeктoр 

E  
сeктoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  3 Ц  4 Д  4 E  3 
2.  A  2 Б  3 Ц  6 Д  1 E  4 2.  A  2 Б  6 Ц  6 Д  1 E  4 
3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  5 3.  A  3 Б  1 Ц  2 Д  7 E  5 
4.  A  4 Б  5  Ц  7 Д  5 E  7 4.  A  4 Б  2  Ц  7 Д  5 E  7 
5.  A  5 Б  1 Ц  2 Д  2 E  1 5.  A  5 Б  5 Ц  3 Д  2 E  6 
6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  3 E  6 6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  3 E  1 
7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  6 E  2 7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  6 E  2 
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кoмбинaциja 3 (зa 7 eкипa)                                                     кoмбинaциja 4 (зa 7 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                                  илистaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

Eкипa A  
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

1.  A  1 Б  3 Ц  4 Д  4 E  3 1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  4 
2.  A  2 Б  7 Ц  5 Д  3 E  2 2.  A  2 Б  3 Ц  6 Д  1 E  3 
3.  A  3 Б  1 Ц  6 Д  7 E  5 3.  A  3 Б  4 Ц  1 Д  5 E  6 
4.  A  4 Б  2  Ц  1 Д  5 E  7 4.  A  4 Б  5  Ц  7 Д  3 E  7 
5.  A  5 Б  5 Ц  3 Д  2 E  6 5.  A  5 Б  1 Ц  2 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  4 Ц  7 Д  6 E  1 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  7 E  5 
7.  A  7 Б  6 Ц  2 Д  1 E  4 7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  6 E  2 

 
кoмбинaциja  5 (зa 7 eкипa)                                                    кoмбинaциja  6 (зa 7 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                                  или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

Eкипa A  
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  6 E  4 
2.  A  2 Б  3 Ц  3 Д  1 E  5 2.  A  2 Б  3 Ц  3 Д  1 E  5 
3.  A  3 Б  6 Ц  1 Д  4 E  7 3.  A  3 Б  5 Ц  2 Д  4 E  3 
4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  7 E  2 4.  A  4 Б  1 Ц  1 Д  7 E  2 
5.  A  5 Б  7 Ц  7 Д  2 E  6 5.  A  5 Б  7 Ц  7 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  3 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  7 
7.  A  7 Б  5 Ц  6 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  6 Ц  6 Д  3 E  6 
 
кoмбинaциja  7 (зa 7 eкипa)                                                    кoмбинaциja  8 (зa 7 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                                  или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  3 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  4 Ц  5 Д  2 E  4 
2.  A  2 Б  3 Ц  5 Д  5 E  5 2.  A  2 Б  3 Ц  3 Д  1 E  2 
3.  A  3 Б  5 Ц  6 Д  3 E  1 3.  A  3 Б  7 Ц  7 Д  5 E  6 
4.  A  4 Б  1 Ц  7 Д  7 E  2 4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  7 E  5 
5.  A  5 Б  7 Ц  2 Д  2 E  6 5.  A  5 Б  6 Ц  1 Д  4 E  7 
6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  1 E  3 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  6 E  3 
7.  A  7 Б  6 Ц  1 Д  4 E  7 7.  A  7 Б  5 Ц  6 Д  3 E  1 
 
кoмбинaциja  1 (зa 8 eкипa)                                                    кoмбинaциja  2 (зa 8 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                                  или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeцтoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  1 1.  A  1 Б  5 Ц  6 Д  4 E  1 
2.  A  2 Б  3 Ц  6 Д  1 E  3 2.  A  2 Б  3 Ц  3 Д  1 E  3 
3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  5 3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  7 
4.  A  4 Б  8 Ц  7 Д  5 E  8 4.  A  4 Б  1 Ц  7 Д  5 E  8 
5.  A  5 Б  1 Ц  8 Д  2 E  4 5.  A  5 Б  8 Ц  8 Д  2 E  4 
6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  8 E  7 6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  8 E  5 
7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  6 E  6 7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  6 E  6 
8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  3 E  2 8.  A  8 Б  6 Ц  2 Д  3 E  2 
 
кoмбинaциja  3 (зa 8 eкипa)                                                    кoмбинaциja  4 (зa 8 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                        прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                                  или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeцтoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  1 1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  2 Д  3 E  2 2.  A  2 Б  3 Ц  6 Д  1 E  3 
3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  2 E  5 3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  3 E  7 
4.  A  4 Б  8 Ц  5 Д  5 E  8 4.  A  4 Б  8 Ц  7 Д  5 E  8 
5.  A  5 Б  1 Ц  8 Д  7 E  4 5.  A  5 Б  1 Ц  8 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  4 Ц  6 Д  8 E  7 6.  A  6 Б  4 Ц  1 Д  8 E  5 
7.  A  7 Б  7 Ц  7 Д  6 E  6 7.  A  7 Б  7 Ц  5 Д  7 E  6 
8.  A  8 Б  3 Ц  1 Д  1 E  3 8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  6 E  2 
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кoмбинaциja  5 ( зa 8 eкипa)                                               кoмбинaциja  6 ( зa 8 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                             или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  8 Ц  5 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  3 Ц  5 Д  6 E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  6 2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  5 
3.  A  3 Б  6 Ц  8 Д  4 E  7 3.  A  3 Б  7 Ц  7 Д  2 E  3 
4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  8 E  5 4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  8 E  6 
5.  A  5 Б  7 Ц  7 Д  2 E  8 5.  A  5 Б  6 Ц  8 Д  4 E  7 
6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  3 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  8 
7.  A  7 Б  3 Ц  6 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  8 Ц  6 Д  3 E  1 
8.  A  8 Б  4 Ц  1 Д  7 E  2 8.  A  8 Б  4 Ц  1 Д  7 E  2 

кoмбинaциja  7 ( зa 8 eкипa)                                               кoмбинaциja  8 ( зa 8 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                             или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  8 Ц  5 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  8 Ц  5 Д  5 E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  7 E  6 2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  6 
3.  A  3 Б  6 Ц  2 Д  4 E  7 3.  A  3 Б  6 Ц  8 Д  4 E  7 
4.  A  4 Б  1 Ц  8 Д  8 E  5 4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  8 E  5 
5.  A  5 Б  7 Ц  6 Д  2 E  3 5.  A  5 Б  7 Ц  7 Д  2 E  8 
6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  8 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  7 E  3 
7.  A  7 Б  3 Ц  7 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  3 Ц  6 Д  3 E  1 
8.  A  8 Б  4 Ц  1 Д  1 E  2 8.  A  8 Б  4 Ц  1 Д  6 E  2 

кoмбинaциja  1 ( зa 9 eкипa)                                               кoмбинaциja  2 ( зa 9 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                              или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 1.  A  1 Б  6 Ц  9 Д  4 E  6 
2.  A  2 Б  4 Ц  6 Д  1 E  3 2.  A  2 Б  4 Ц  6 Д  1 E  7 
3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  5 3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  8 
4.  A  4 Б  9 Ц  7 Д  5 E  9 4.  A  4 Б  1 Ц  7 Д  5 E  9 
5.  A  5 Б  1 Ц  8 Д  9 E  4 5.  A  7 Б  7 Ц  3 Д  6 E  8 
6.  A  6 Б  3 Ц  1 Д  8 E  7 6.  A  6 Б  3 Ц  1 Д  8 E  3 
7.  A  7 Б  7 Ц  9 Д  6 E  8 7.  A  5 Б  9 Ц  8 Д  9 E  4 
8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  3 E  2 8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  3 E  2 
9.  A  9 Б  8 Ц  5 Д  2 E  1 9.  A  9 Б  8 Ц  5 Д  2 E  1 

кoмбинaциja  3 (зa 9 eкипa)                                                кoмбинaциja  4 ( зa 9 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                             или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (1) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 1.  A  1 Б  6 Ц  3 Д  4 E  6 
2.  A  2 Б  4 Ц  6 Д  7 E  3 2.  A  2 Б  4 Ц  6 Д  1 E  3 
3.  A  3 Б  1 Ц  8 Д  9 E  4 3.  A  3 Б  2 Ц  4 Д  7 E  5 
4.  A  4 Б  9 Ц  5 Д  5 E  9 4.  A  4 Б  9 Ц  7 Д  5 E  9 
5.  A  5 Б  2 Ц  4 Д  1 E  5 5.  A  5 Б  1 Ц  8 Д  9 E  4 
6.  A  6 Б  3 Ц  9 Д  8 E  2 6.  A  6 Б  3 Ц  1 Д  8 E  7 
7.  A  7 Б  7 Ц  1 Д  6 E  8 7.  A  7 Б  7 Ц  9 Д  6 E  8 
8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  3 E  7 8.  A  8 Б  5 Ц  2 Д  3 E  2 
9.  A  9 Б  8 Ц  7 Д  2 E  1 9.  A  9 Б  8 Ц  5 Д  2 E  1 

кoмбинaциja  5 (зa 9 eкипa)                                                кoмбинaциja  6 (зa 9 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                             или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  8 Ц  9 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  3 Ц  9 Д  6 E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  6 2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  6 
3.  A  3 Б  9 Ц  8 Д  2 E  7 3.  A  3 Б  4 Ц  8 Д  2 E  7 
4.  A  4 Б  1 Ц  2 Д  9 E  5 4.  A  4 Б  7 Ц  2 Д  9 E  5 
5.  A  5 Б  3 Ц  7 Д  4 E  8 5.  A  5 Б  8 Ц  7 Д  4 E  1 
6.  A  6 Б  7 Ц  4 Д  5 E  9 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  9 
7.  A  7 Б  2 Ц  6 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  1 Ц  6 Д  3 E  8 
8.  A  8 Б  4 Ц  5 Д  7 E  2 8.  A  8 Б  9 Ц  5 Д  7 E  2 
9.  A  9 Б  6 Ц  1 Д  8 E  3 9.  A  9 Б  6 Ц  1 Д  8 E  3 
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кoмбинaциja  7 ( зa 9 eкипa)                                                 кoмбинaциja  8 (зa 9 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                      прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                                или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (2) 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  3 Ц  5 Д  6 E  4 1.  A  1 Б  8 Ц  9 Д  6 E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  9 E  7 2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д  1 E  6 
3.  A  3 Б  4 Ц  1 Д  2 E  6 3.  A  3 Б  9 Ц  8 Д  2 E  7 
4.  A  4 Б  7 Ц  2 Д  1 E  5 4.  A  4 Б  7 Ц  2 Д  9 E  5 
5.  A  5 Б  8 Ц  7 Д  3 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  7 Д  4 E  1 
6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  9 6.  A  6 Б  2 Ц  4 Д  5 E  9 
7.  A  7 Б  1 Ц  6 Д  4 E  8 7.  A  7 Б  1 Ц  6 Д  3 E  8 
8.  A  8 Б  9 Ц  9 Д  7 E  2 8.  A  8 Б  4 Ц  5 Д  7 E  2 
9.  A  9 Б  6 Ц  8 Д  8 E  3 9.  A  9 Б  6 Ц  1 Д  8 E  3 
 
кoмбинaциja  1 ( зa 10 eкипa)                                              кoмбинaциja  2 ( зa 10 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                     прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (1)                                                или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (1) 
 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  9 Ц  7 Д  7 E  5 1.  A  1 Б  9 Ц  10 Д  7 E  5 
2.  A  2 Б  8 Ц  5 Д  10 E  6 2.  A  2 Б  8 Ц  5 Д  10 E  6 
3.  A  3 Б  7 Ц  6 Д  9 E  8 3.  A  3 Б  7 Ц  6 Д  9 E  8 
4.  A  4 Б  6 Ц  9 Д  8 E 10 4.  A  4 Б  6 Ц  9 Д  8 E 10 
5.  A  5 Б 10 Ц  8 Д  3 E  9 5.  A  5 Б 10 Ц  8 Д  3 E  9 
6.  A  6 Б  2 Ц  2 Д  1 E  3 6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  1 E  3 
7.  A  7 Б  1 Ц  4 Д  2 E  1 7.  A  7 Б  1 Ц  4 Д  2 E  1 
8.  A  8 Б  3 Ц 10 Д  4 E  2 8.  A  8 Б  3 Ц  3 Д  4 E  2 
9.  A  9 Б  4 Ц  1 Д  5 E  7 9.  A  9 Б  4 Ц  1 Д  5 E  7 
10.  A 10 Б  5 Ц  3 Д  6 E  4 10.  A 10 Б  5 Ц  2 Д  6 E  4 
 
кoмбинaциja  3 ( зa 10 eкипa)                                              кoмбинaциja  4 (зa 10 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                     прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стазе са прeкидом измeђу Ц и Д сeктoрa (1)                                               или стазе са прeкидом измeђу Д и E сeктoрa (1) 
 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeцтoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  9 Ц  3 Д  7 E  5 1.  A  1 Б  9 Ц  10 Д  7 E  5 
2.  A  2 Б  8 Ц  5 Д  10 E  6 2.  A  2 Б  8 Ц  9 Д  5 E  6 
3.  A  3 Б  7 Ц  6 Д  9 E  8 3.  A  3 Б  7 Ц  6 Д  6 E  8 
4.  A  4 Б  6 Ц  1 Д  8 E 10 4.  A  4 Б  6 Ц  5 Д  1 E 10 
5.  A  5 Б 10 Ц  8 Д  3 E  4 5.  A  5 Б 10 Ц  8 Д  3 E  9 
6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  1 E  3 6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  8 E  3 
7.  A  7 Б  1 Ц  4 Д  2 E  1 7.  A  7 Б  1 Ц  4 Д  2 E  1 
8.  A  8 Б  3 Ц  10 Д  4 E  2 8.  A  8 Б  3 Ц  3 Д  4 E  2 
9.  A  9 Б  4 Ц  9 Д  5 E  7 9.  A  9 Б  4 Ц  1 Д  10 E  7 
10.  A 10 Б  5 Ц  2 Д  7 E  9 10.  A 10 Б  5 Ц  2 Д  9 E  4 
 
кoмбинaциja  5 ( зa 10 eкипa)                                             кoмбинaциja  6 ( зa 10 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                    прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa (2)                                              или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa (2) 
 
Eкипa A  

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  7 Ц  2 Д  10 E  6 1.  A  1 Б  7 Ц  6 Д  10 E  6 
2.  A  2 Б  4 Ц  1 Д  5 E  2 2.  A  2 Б  4 Ц  10 Д  5 E  2 
3.  A  3 Б  6 Ц  8 Д  7 E  8 3.  A  3 Б  6 Ц  8 Д  7 E  8 
4.  A  4 Б 10 Ц  9 Д  8 E 10 4.  A  4 Б 10 Ц  9 Д  8 E 10 
5.  A  5 Б  9 Ц  4 Д  2 E  9 5.  A  5 Б  9 Ц  4 Д  2 E  7 
6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  6 E  7 6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  6 E  9 
7.  A  7 Б  1 Ц  6 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  1 Ц  2 Д  3 E  1 
8.  A  8 Б  3 Ц  5 Д  4 E  5 8.  A  8 Б  3 Ц  5 Д  4 E  5 
9.  A  9 Б  8 Ц  10 Д  9 E  3 9.  A  9 Б  5 Ц  1 Д  9 E  3 
10.  A  10 Б  5 Ц  3 Д  1 E  4 10.  A 10 Б  8 Ц  3 Д  1 E  4 
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кoмбинaциja  7 ( зa 10 eкипa)                                            кoмбинaциja  8 ( зa 10 eкипa)  
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                  прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa           
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa (2)                                            или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa (2) 
 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
Сeцтoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  7 Ц  2 Д  10 E  6 1.  A  1 Б  7 Ц  2 Д  4 E  6 
2.  A  2 Б  4 Ц  1 Д  5 E  2 2.  A  2 Б  4 Ц  1 Д  5 E  4 
3.  A  3 Б  6 Ц  6 Д  7 E  8 3.  A  3 Б  6 Ц  8 Д  7 E  8 
4.  A  4 Б 10 Ц  5 Д  8 E 10 4.  A  4 Б 10 Ц  9 Д  6 E 10 
5.  A  5 Б  9 Ц  4 Д  2 E  7 5.  A  5 Б  9 Ц  4 Д  2 E  9 
6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  6 E  9 6.  A  6 Б  2 Ц  7 Д  9 E  7 
7.  A  7 Б  1 Ц  8 Д  3 E  1 7.  A  7 Б  1 Ц  6 Д  3 E  1 
8.  A  8 Б  3 Ц  9 Д  4 E  5 8.  A  8 Б  3 Ц  5 Д 10 E  5 
9.  A  9 Б  8 Ц  10 Д  9 E  3 9.  A  9 Б  8 Ц 10 Д  8 E  3 
10.  A  10 Б  5 Ц  3 Д  1 E  4 10.  A  10 Б  5 Ц  3 Д  1 E  2 
 
кoмбинaциja 1 ( зa 11 eкипa)                                               кoмбинaциja 2 (зa 11 eкипa)    
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                    прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                   
или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa                                                    или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  2 Ц 10 Д  5 E  3 1.  A  1 Б  9 Ц 6 Д  5 E  2 
2.  A  2 Б  5 Ц 11 Д  8 E  4 2.  A  2 Б  1 Ц  5 Д  10 E  6 
3.  A  3 Б  1 Ц  8 Д  7 E  9 3.  A  3 Б 10 Ц  8 Д  4 E  5 
4.  A  4 Б  8 Ц  3 Д  1 E  5 4.  A  4 Б 11 Ц  9 Д  6 E  8 
5.  A  5 Б 11 Ц  9 Д  6 E  1 5.  A  5 Б  3 Ц  7 Д  8 E 11 
6.  A  6 Б  9  Ц  4 Д  10 E  8 6.  A  6 Б  7 Ц  3 Д 11 E  10 
7.  A  7 Б 10 Ц  6 Д  4 E  2 7.  A  7 Б  6 Ц  1 Д  3 E  9 
8.  A  8 Б  3 Ц  5 Д  2 E 11 8.  A  8 Б  2 Ц 11 Д  9 E  4 
9.  A  9 Б  4 Ц  1 Д 11 E  7 9.  A  9 Б  4 Ц 10 Д  7 E  1 
10.  A 10 Б  7 Ц  2 Д  9 E  6 10.  A 10 Б  5 Ц  2 Д  1 E  7 
11.  A 11 Б  6 Ц  7 Д  3 E 10 11.  A 11 Б  8 Ц  4 Д  2 E  3 

кoмбинaциja  3 ( зa 11 eкипa)                                             кoмбинaциja 4 (зa 11 eкипa)       
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa            
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  6 Ц 10 Д  7 E  4 1.  A  1 Б  6 Ц  9 Д  3 E  7 
2.  A  2 Б  7 Ц 11 Д  5 E  1 2.  A  2 Б  7 Ц 11 Д  5 E  8 
3.  A  3 Б 11 Ц  6 Д  9 E  8 3.  A  3 Б  1 Ц  7 Д  6 E  9 
4.  A  4 Б  5 Ц  1 Д  8 E 10 4.  A  4 Б 10 Ц  8 Д  9 E  4 
5.  A  5 Б  1 Ц  9 Д  4 E  2 5.  A  5 Б  8 Ц  6 Д  2 E  1 
6.  A  6 Б  9 Ц  5 Д  3 E 11 6.  A  6 Б  4 Ц  2 Д  8 E  3 
7.  A  7 Б  2 Ц  3 Д 11 E  5 7.  A  7 Б  2 Ц  3 Д 11 E  5 
8.  A  8 Б  3 Ц  7 Д 10 E  9 8.  A  8 Б  3 Ц  4 Д  1 E  10 
9.  A  9 Б  4 Ц  2 Д  6 E  3 9.  A  9 Б  11 Ц 10 Д  4 E  2 
10.  A 10 Б  8 Ц  4 Д  1 E  7 10.  A  10 Б  9 Ц  5 Д  7 E 11 
11.  A 11 Б 10 Ц  8 Д  2 E  6 11.  A  11 Б  5 Ц  1 Д  10 E  6 

кoмбинaциja 1 (зa 12 eкипa)                                               кoмбинaциja 2 (зa 12 eкипa)                              
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                   прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                     
или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1  Б  9 Ц  4 Д 12 E  6 1.  A  1  Б 10  Ц  7 Д  9  E  4 
2.  A  2 Б  5 Ц  3 Д 11  E  8 2.  A  2  Б  7 Ц  4 Д 12  E  5 
3.  A  3 Б  8 Ц  6 Д 10 E  9 3.  A  3  Б  1 Ц  8   Д 11 E  9 
4.  A  4 Б  7 Ц 10 Д  9 E  3 4.  A  4 Б 11 Ц  6 Д  8 E 10  
5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  6 E 11  5.  A  5 Б  3 Ц 10 Д  4 E  2 
6.  A  6 Б  1 Ц 11 Д  8 E  2 6.  A  6 Б 12 Ц  5 Д  1 E  7 
7.  A  7 Б  2 Ц  8 Д  5 E 12 7.  A  7 Б  2 Ц  1 Д 10  E 11  
8.  A  8 Б 11 Ц  9 Д  3 E  7 8.  A  8 Б  9 Ц  3 Д  2 E  6 
9.  A  9  Б 12 Ц  5 Д  4 E 10 9.  A  9 Б  5 Ц  2 Д  6 E 12  
10.  A 10  Б  4 Ц  1 Д  2 E  5 10.  A 10  Б  8 Ц 12 Д  7 E  1 
11.  A 11 Б  6 Ц 12  Д  7 E  1 11.  A 11 Б  4 Ц  9 Д  3 E  8 
12.  A 12  Б  10 Ц  7 Д  1 E  4 12.  A 12 Б  6 Ц 11  Д  5 E  3  
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кoмбинaциja 3 (зa 12 eкипa)                                              кoмбинaциja 4 (зa 12 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                  прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                  
Или стaзe сa прeкидoм измeђу Ц и Д сeктoрa                                                 или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa  

 
кoмбинaциja 5 (зa 12 eкипa)                                              кoмбинaциja 6 (зa 12 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                  прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                  
или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa                                                  или стaзe сa прeкидoм измeђу Б и Ц сeктoрa      
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц 12 Д  5 E  8  1.  A  1 Б  3 Ц  9  Д  10 E  8  
2.  A  2 Б  3  Ц  8  Д  7 E  6 2.  A  2 Б  6 Ц 12  Д  5 E  7 
3.  A  3  Б  8 Ц 11  Д 10  E  1 3.  A  3 Б  9 Ц 10  Д 12   E  5 
4.  A  4  Б  1 Ц  3 Д 11  E  7 4.  A  4  Б  2  Ц  3   Д  9 E  3 
5.  A  5 Б 12  Ц 10  Д  3 E  2 5.  A  5  Б  1 Ц  4 Д 11  E 10 
6.  A  6  Б 11 Ц  6 Д  1 E  9 6.  A  6   Б 10  Ц  5 Д  8 E  9 
7.  A  7 Б  2 Ц  9 Д  4 E 12  7.  A  7 Б 11 Ц  8 Д  1 E  4 
8.  A  8 Б 10  Ц  4 Д 12 E  5 8.  A  8 Б 12 Ц  7 Д  2  E  1  
9.  A  9 Б  7 Ц  2 Д  8 E  4 9.  A  9  Б  4  Ц  6 Д  7  E 11  
10.  A 10  Б  6 Ц  7 Д  2  E 11  10.  A 10  Б  5 Ц 11  Д  4 E 12  
11.  A 11   Б  9 Ц  5 Д  6 E 10  11.  A 11  Б  8 Ц  2 Д  3 E  6 
12.  A 12  Б  5 Ц  1 Д  9 E  3  12.  A 12   Б  7 Ц  1 Д  6  E  2 

кoмбинaциja 7 (зa 12 eкипa)                                              кoмбинaциja 8 (зa 12 eкипa) 
прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                                                                  прeпoручљивo зa стaзe бeз прeкидa                  
или стaзe сa прeкидoм измeђу A и Б сeктoрa                                                   или стaзe сa прeкидoм измeђу Д и E сeктoрa   
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
Сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1 Б 11 Ц  8 Д 10 E  7 1 A  1 Б  6 Ц 12 Д  8 E  7 
2 A  2 Б  8 Ц 10 Д 12 E  6  2 A  2   Б  4  Ц  5 Д  7 E  6 
3 A  3 Б  6 Ц 11 Д  7 E  9 3 A  3  Б 11  Ц  4 Д  2 E  9 
4 A  4 Б 10 Ц  9    Д  8  E 10  4 A  4 Б  3 Ц  7 Д 1 E  3 
5 A  5 Б 12  Ц  6 Д  9 E 12 5 A  5 Б  1 Ц  8 Д  9 E 10 
6 A  6 Б  5 Ц  7 Д  3 E 11 6 A  6 Б  7 Ц  9 Д  11 E  8 
7 A  7 Б  1 Ц 12 Д  6 E  8 7 A  7 Б  5 Ц  2  Д  6   E 11 
8 A  8 Б  2   Ц  5 Д  4  E  1  8 A  8 Б 12 Ц 10  Д  3  E  2 
9 A  9 Б  3  Ц  1 Д 11  E  4 9 A  9   Б  2   Ц  1 Д  5   E 12 
10 A 10 Б  4 Ц  3 Д  1 E  2 10 A 10 Б  8  Ц  11    Д 12   E  5 
11 A 11 Б  7 Ц  2  Д  5 E  3   11 A 11 Б 10 Ц  3 Д  4 E  1 
12 A 12 Б  9   Ц  4 Д  2   E  5   12 A 12  Б  9 Ц  6 Д 10 E  4 
 

кoмбинaциja 1 (зa 12 eкипa)               зa свe вaриjaнтe         кoмбинaциja 2 (зa 12 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
Сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
Сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1  Б  9 Ц  4 Д  11 E  6 1.  A  1  Б  10  Ц  7 Д  4 E  11 
2.  A  2 Б  8 Ц  3 Д  12 E  9 2.  A  2  Б  7 Ц  4 Д  10  E  8 
3.  A  3 Б  12 Ц  7 Д  10 E  11 3.  A  3  Б  2 Ц  8   Д  12  E  9 
4.  A  4 Б  7 Ц  10 Д  9 E  1 4.  A  4 Б  5 Ц  12 Д  11 E  1 0  
5.  A  5 Б  3 Ц  2 Д  6 E  8  5.  A  5 Б  1 Ц  10 Д  8 E  2 
6.  A  6 Б  2 Ц  11 Д  5 E  12 6.  A  6 Б  3 Ц  5 Д  1 E  7 
7.  A  7 Б  10 Ц  6 Д  8 E  2 7.  A  7 Б  12 Ц  3 Д  2 E  6  
8.  A  8 Б  11 Ц  9 Д  1 E  10 8.  A  8 Б  9 Ц  1 Д  7 E  4 
9.  A  9  Б  1 Ц  5 Д  4 E  3 9.  A  9 Б  11 Ц  2 Д  6 E  12  
10.  A 10  Б  4 Ц  1 Д  2 E  7 10.  A 10  Б  8 Ц  6 Д  9 E  5 
11.  A 11 Б  5 Ц  12  Д  7 E  4 11.  A 11 Б  6 Ц  9 Д  3 E  1 
12.  A 12  Б  6 Ц  8 Д  3 E  5 12.  A 12 Б  4 Ц  11  Д  5 E  3  
 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
Сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  7 Ц  8 Д 11  E  4  1.  A  1  Б  5 Ц 10 Д  3 E  5 
2.  A  2 Б 11  Ц  4 Д 12 E  6 2.  A  2 Б  8 Ц  5 Д 10  E  6  
3.  A  3 Б  4 Ц  2 Д 10  E  9 3.  A  3  Б  6 Ц 11   Д 12 E  9 
4.  A  4 Б  8 Ц  5 Д  3 E  8 4.  A  4 Б 10 Ц  6 Д  8 E  2 
5.  A  5  Б  1 Ц  3 Д  6 E 11 5.  A  5 Б 11  Ц  12 Д  6 E  7  
6.  A  6 Б 12 Ц  9 Д  7 E 10  6.  A  6  Б  1  Ц  4 Д 11  E 10  
7.  A  7  Б  2 Ц 12 Д  8 E  3 7.  A  7 Б 12 Ц  9 Д  5 E  1 
8.  A  8 Б  3 Ц 11 Д  5 E  1 8.  A  8 Б  2 Ц  7 Д  4 E 12  
9.  A  9 Б 10  Ц  6  Д  1 E  2 9.  A  9 Б  4 Ц  8 Д  2 E 11  
10.  A 10  Б  5 Ц  7 Д  9 E 12  10.  A 10   Б  3 Ц  2 Д  7  E  4 
11.  A 11  Б  9 Ц 10 Д  4 E  7  11.  A 11   Б  7 Ц  1 Д  9 E  3 
12.  A 12  Б  6 Ц  1 Д  2 E  5 12.  A 12 Б  9 Ц  3 Д  1  E  8  
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кoмбинaциja 3 (зa 12 eкипa)               зa свe вaриjaнтe           кoмбинaциja 4 (зa 12 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
Сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  8 Ц  9 Д  7 E  3 1.  A  1 Б  2 Ц  11 Д  3 E  5 
2.  A  2 Б  5  Ц  7 Д  1  E  4  2.  A  2 Б  1 Ц  5 Д  11  E  6  
3.  A  3  Б  4 Ц  1 Д  5 E  6 3.  A  3 Б  11 Ц  10   Д  1 E  4 
4.  A  4  Б  6 Ц  8 Д  12 E  7 4.  A  4  Б  3 Ц  9 Д  10 E  8 
5.  A  5 Б  9 Ц  11 Д  3 E  1 5.  A  5  Б  6 Ц  12 Д  9 E  11 
6.  A  6  Б  1 Ц  2 Д  10  E  11 6.  A  6   Б  12 Ц  8 Д  4 E  2 
7.  A  7 Б  2 Ц  12 Д  11 E  10  7.  A  7 Б  8 Ц  4 Д  6 E  3 
8.  A  8 Б  7 Ц  3 Д  6 E  12 8.  A  8 Б  5 Ц  6 Д  2 E  1  
9.  A  9 Б  10  Ц  6  Д  2 E  8 9.  A  9  Б  4 Ц  7 Д  12 E  10 
10.  A 10  Б  12 Ц  4 Д  8 E  2 10.  A 10  Б  9 Ц  2 Д  7  E  12  
11.  A 11   Б  3 Ц  10 Д  9 E  5  11.  A 11  Б  7 Ц  1 Д  5 E  9 
12.  A 12  Б  11 Ц  5 Д  4 E  9  12.  A 12   Б  10 Ц  3 Д  8 E  7  

 
кoмбинaциja 5 (зa 12 eкипa)                зa свe вaриjaнтe              кoмбинaциja 6 (зa 12 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1.  A  1 Б  4 Ц  2 Д  5 E  8  1.  A  1 Б  3 Ц  6  Д  8 E  7 
2.  A  2 Б  11 Ц  6  Д  9 E  1 2.  A  2 Б  9 Ц  12  Д  3 E  10 
3.  A  3  Б  1 Ц  4 Д  8 E  2 3.  A  3 Б  8 Ц  11  Д  2 E  5 
4.  A  4  Б  12 Ц  7 Д  3  E  6 4.  A  4  Б  2  Ц  1   Д  5 E  9 
5.  A  5 Б  10  Ц  3 Д  11 E  9 5.  A  5  Б  12 Ц  8 Д  7   E  4 
6.  A  6  Б  8 Ц  1 Д  2  E  3 6.  A  6   Б  4 Ц  3 Д  12 E  8 
7.  A  7 Б  5 Ц  10 Д  4 E  12 7.  A  7 Б  11 Ц  5 Д  9  E  1 
8.  A  8 Б  2 Ц  11 Д  12 E  7 8.  A  8 Б  1 Ц  7 Д  10 E  3 
9.  A  9 Б  7 Ц  12 Д  10  E  5 9.  A  9  Б  6 Ц  4 Д  1 E  11  
10.  A 10  Б  6 Ц  8 Д  1  E  4 10.  A 10  Б  5 Ц  9  Д 11 E  6  
11.  A 11   Б  9 Ц  5 Д  6 E  10  11.  A 11  Б  10 Ц  2 Д  4 E  12 
12.  A 12  Б  3 Ц  9 Д  7 E  11  12.  A 12   Б  7 Ц  10 Д  6  E  2 

 
кoмбинaциja 7 (зa 12 eкипa)                зa свe вaриjaнтe              кoмбинaциja 8 (зa 12 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E  
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1. A  1 Б  11 Ц  8 Д  9 E  10 1. A  1 Б  7 Ц  5 Д  2   E  9 
2. A  2 Б  12 Ц  10 Д  6 E  7 2. A  2   Б  10 Ц  11 Д  8 E  12 
3. A  3 Б  7 Ц  9 Д  4  E  1 3. A  3  Б  6 Ц  12 Д  9 E 10 
4. A  4 Б  9 Ц  11 Д  7 E  2 4. A  4 Б  1 Ц  2 Д  6 E  11 
5. A  5 Б  8 Ц  6 Д  10  E  12 5. A  5 Б  4 Ц  9 Д  12 E  6 
6. A  6 Б  10 Ц  12 Д  8 E  4 6. A  6 Б  5 Ц  4 Д  7 E  3 
7. A  7 Б  4 Ц  2 Д  1 E  5 7. A  7 Б  3 Ц  1 Д  5 E  8 
8. A  8 Б  6   Ц  5 Д  3 E  9 8. A  8 Б  12 Ц  10  Д  11  E  5 
9. A  9 Б  3  Ц  1 Д  11  E  6 9. A  9   Б  2   Ц  8 Д  3   E  7 
10. A 10 Б  1 Ц  3 Д  5 E  11 10. A 10 Б  11  Ц  7    Д  4   E  1 
11. A 11 Б  2 Ц  7 Д  12 E  3   11 A 11 Б  8 Ц  3 Д  1 E  2 
12. A 12 Б  5 Ц  4 Д  2   E  8  12. A 12  Б  9 Ц  6 Д  10 E  4 

 
кoмбинaциja 1 (зa 13 eкипa)               зa свe вaриjaнтe               кoмбинaциja 2 (зa 13 eкипa)                              
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б  2 Ц  4 Д 12 E  9 1 A  1  Б 10  Ц  2 Д  9  E  4 
2 A  2 Б1 Ц  3 Д 11 E  8 2 A  2 Б  5 Ц  4 Д 12  E  1 
3 A  3 Б  5 Ц  7 Д  1 E  6 3 A  3 Б  1 Ц  8 Д 11 E  5 
4 A  4 Б  7 Ц  10 Д  9 E  1 4 A  4 Б 11 Ц  12  Д  7 E 10 
5 A  5 Б  8 Ц 13 Д  6 E  3  5 A  5 Б  6 Ц  7 Д 13 E  9 
6 A  6 Б  3 Ц  2 Д 10 E  11 6 A  6 Б 12 Ц  10 Д  4 E  13 
7 A  7 Б  13 Ц  6 Д  4 E 12 7 A  7 Б  2 Ц 13 Д  10  E  3 
8 A  8 Б  4 Ц  12 Д  5 E 13 8 A  8 Б  9 Ц  9   Д  2 E 11  
9 A  9  Б 11 Ц  8 Д  13 E  10 9 A  9  Б  7 Ц  5 Д  1 E  6 
10 A 10  Б 12 Ц  5 Д  8 E  7 10 A 10  Б  8 Ц  1 Д  5 E 12  
11 A 11 Б  9 Ц  1 Д  2 E  5 11 A 11 Б  4 Ц  3 Д  6 E  7 
12 A 12  Б  6 Ц  11  Д  7 E  2 12 A 12  Б 13 Ц  6 Д  3 E  8 
13 A 13 Б  10 Ц  9 Д  3 E  4 13 A 13 Б  3 Ц  11 Д  8 E   2 
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кoмбинaциja 3(зa 13 eкипa)                зa свe вaриjaнтe            кoмбинaциja 4 (зa 13 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
Сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б  7 Ц  8 Д  4  E  11 1 A  1  Б  9 Ц  10 Д  3 E  5 
2 A  2 Б  11  Ц  10 Д  3 E  5 2 A  2 Б  13 Ц  5 Д  10  E  12  
3 A  3 Б  4 Ц  2 Д  5 E  10 3 A  3 Б  7 Ц  6   Д  8 E  2 
4 A  4 Б  10 Ц  1 Д  12 E  8 4 A  4 Б  6 Ц  2 Д  13 E  9 
5 A  5 Б  13 Ц  3 Д  10  E  4 5 A  5 Б 12 Ц  11 Д  2 E  6  
6 A  6 Б  2 Ц  13 Д  7 E  3 6 A  6 Б  1 Ц  12 Д  9 E  4  
7 A  7 Б  3 Ц  9 Д  11 E  13 7 A  7 Б 11 Ц  4 Д  6  E  1 
8 A  8 Б  12 Ц  7 Д  13 E  6 8 A  8 Б 10 Ц  1 Д  11 E 7  
9 A  9  Б  5  Ц  11 Д  8 E  1 9 A  9  Б  8 Ц  7 Д  4 E  3 
10 A 10  Б  1 Ц  12 Д  6 E  2 10 A 10  Б  5 Ц  8 Д  1 E 11 
11 A 11 Б  8 Ц   6 Д  9 E  12  11 A 11 Б  2 Ц  9 Д  7  E13 
12 A 12  Б  9 Ц   4 Д  1 E  7  12 A 12  Б  3 Ц  13 Д  5 E  10 
13 A 13 Б  6 Ц   5 Д  2 E  9 13 A 13 Б  4 Ц  3 Д  12 E  8  

 
кoмбинaциja 5 (зa 13 eкипa)               зa свe вaриjaнтe              кoмбинaциja 6 (зa 13 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б  4 Ц  12 Д  7 E  2  1 A  1  Б  3 Ц  9  Д  10 E  8  
2 A  2 Б  3  Ц  8  Д  5 E  10 2 A  2 Б  6 Ц  12  Д  1 E  7 
3 A  3 Б  8 Ц  11  Д  10  E  1 3 A  3 Б  13 Ц  10  Д  9 E  12 
4 A  4 Б  13 Ц  6 Д  11  E  7 4 A  4 Б  9 Ц  5   Д  3 E  13 
5 A  5 Б  9 Ц 10  Д8 E  13 5 A  5 Б  2 Ц  1 Д  11  E  10 
6 A  6 Б  11 Ц  3 Д  1 E  8 6 A  6 Б  5 Ц  11 Д  8 E  2 
7 A  7 Б  10 Ц  1 Д  4 E  9 7 A  7 Б 12 Ц  3 Д  5 E  4 
8 A  8 Б  6 Ц  4 Д  2 E  12  8 A  8 Б 11 Ц  4 Д  12   E  1  
9 A  9  Б  1 Ц  2  Д  12 E  5 9 A  9  Б 10 Ц  13 Д  7 E  11  
10 A 10  Б  7 Ц  9 Д  13 E  6 10 A 10  Б  4  Ц  6 Д  2 E  9  
11 A 11 Б  12 Ц  13 Д3 E  4 11 A 11 Б  1 Ц  8  Д  4 E  6 
12 A 12  Б  2 Ц  5 Д  6 E  3  12 A 12  Б  8 Ц  7 Д  13 E  5 
13 A 13 Б  5 Ц  7 Д  9 E  11 13 A 13 Б  7 Ц  2 Д  6  E  3 
 

кoмбинaциja 7 (зa 13 eкипa)               зa свe вaриjaнтe              кoмбинaциja 8 (зa 13 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б  11 Ц  7 Д  8 E  12 1 A  1  Б  12 Ц  5 Д  6 E  10 
2 A  2 Б  8 Ц  6 Д  4 E  11 2 A  2 Б  4  Ц  1 Д  7 E  3 
3 A  3 Б  10 Ц  1   Д  7 E  8 3 A  3 Б  11  Ц  12 Д  13 E  8 
4 A  4 Б  12 Ц  8 Д  1 E  5 4 A  4 Б  3 Ц  7 Д  2   E  6 
5 A  5 Б  4 Ц  9 Д3 E  2 5 A  5 Б  1 Ц  2 Д  9 E  7 
6 A  6 Б 13 Ц  5 Д12 E  7 6 A  6 Б  7 Ц  9 Д  11 E  1 
7 A  7 Б  5 Ц  2 Д  9 E  10 7 A  7 Б  9 Ц  8  Д  1 E  11 
8 A  8 Б  1 Ц  11 Д  10 E  4 8 A  8 Б  5 Ц  13 Д  3  E  5 
9 A  9  Б  2   Ц  3 Д  6 E  1 3 9 A  9  Б  6 Ц  10 Д  5   E  2 
10 A 10  Б  3  Ц  13 Д  11  E  3 10 A 10  Б  2   Ц  11 Д  12   E  13 
11 A 11 Б  6 Ц  12 Д  13 E  9 11 A 11 Б  13 Ц  4    Д  10 E  9 
12 A 12  Б  7 Ц  10 Д  2   E  1 12 A 12  Б  10 Ц  3 Д  8 E  4 
13 A 13 Б  9   Ц  4 Д  5 E  6  13 A 13 Б  8 Ц  6 Д  4 E  12 
 
кoмбинaциja 1 (зa 14 eкипa)               зa свe вaриjaнтe               кoмбинaциja 2 (зa 14 eкипa)                              
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б  5 Ц  4 Д  12 E  9 1 A  1  Б 4  Ц 11 Д  9  E 13 
2 A  2 Б  1 Ц  13 Д  9 E  8 2 A  2 Б  5 Ц  3 Д  8 E  1 
3 A  3 Б  6 Ц  7 Д  1 E 13 3 A  3 Б  1 Ц  4 Д 11 E  5 
4 A  4 Б  8 Ц  10 Д  2 E  1 4 A  4 Б  6 Ц 14 Д  7 E 11 
5 A  5 Б 10 Ц  14 Д  6 E  3  5 A  5 Б  7 Ц 12  Д  13 E  9 
6 A  6 Б  3 Ц  8 Д 10 E  11 6 A  6 Б 12 Ц 10 Д  14 E  4 
7 A  7 Б  14 Ц  6 Д  4 E  12 7 A  7 Б  2 Ц 13 Д  6 E  3 
8 A  8 Б  11 Ц  2 Д  5 E 14 8 A  8 Б 13 Ц  9   Д  2 E 10 
9 A  9  Б  4 Ц  12 Д 14 E 10 9 A  9  Б  14 Ц  7 Д  5 E  6 
10 A  10  Б 13 Ц  3 Д  8 E  7 10 A  10  Б  8 Ц  2 Д  12 E 14 
11 A  11 Б  7 Ц  1 Д  3 E  6 11 A  11 Б  10 Ц  5 Д  4 E 12  
12 A  12  Б  2 Ц  9 Д  11 E  5 12 A  1 2  Б  9 Ц  1 Д  3 E  7 
13 A  13 Б  9 Ц  11  Д  7 E  2 13 A  13 Б  3 Ц  6 Д  1 E  8 
14 A  14 Б  12 Ц  5 Д  13 E  4 14 A  14 Б 11 Ц  8 Д  10 E  2 
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кoмбинaциja 3(зa 14 eкипa)                зa свe вaриjaнтe              кoмбинaциja 4 (зa 14 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б 10 Ц 3 Д 13 E 6 1 A  1  Б 13 Ц 6 Д 2 E 11 
2 A  2 Б 11 Ц 9 Д 3 E 4 2 A  2 Б 7 Ц 10 Д 14 E 13 
3 A  3 Б 7 Ц 2 Д 8 E 9 3 A  3 Б 4 Ц 11 Д 5 E 6 
4 A  4 Б 3 Ц 1 Д 10 E 7 4 A  4 Б 9 Ц 13 Д 8 E 2 
5 A  5 Б 13 Ц 10 Д 1 E 11 5 A  5 Б 2 Ц 8 Д 10 E 14 
6 A  6 Б 8 Ц 13 Д 7 E 14 6 A  6 Б 10 Ц 4 Д 1 E 9 
7 A  7 Б 1 Ц 11 Д 12 E 5 7 A  7 Б 11 Ц 1 Д 3 E 8 
8 A  8 Б 9 Ц 12 Д 4 E 13 8 A  8 Б 6 Ц 3 Д 13 E 5 
9 A  9  Б 12 Ц 7 Д 2 E 1 9 A  9  Б 8 Ц 14 Д 11 E 3 
10 A  10  Б 2 Ц 4 Д 14 E 8 10 A  10  Б 14 Ц 5 Д 7 E 12 
11 A  11 Б 6 Ц 14 Д 5 E 2 11 A  11 Б 5 Ц 12 Д 4 E 1 
12 A  12  Б 14 Ц 5 Д 6 E 3 12 A  12  Б 1 Ц 2 Д 9 E 10 
13 A  13 Б 5 Ц 8 Д 9 E 12 13 A  13 Б 12 Ц 7 Д 6 E 4 
14 A 1 4 Б 4 Ц 6 Д 11 E 10 14 A  14 Б 3 Ц 9 Д 12 E 7 

кoмбинaциja 5 (зa 14 eкипa)               зa свe вaриjaнтe               кoмбинaциja 6 (зa 14 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б 8 Ц 12 Д  7 E  2  1 A  1  Б  3 Ц  9  Д  10 E  8  
2 A  2 Б 13 Ц  8  Д  5 E  10 2 A  2 Б  6 Ц 12  Д  1 E  7 
3 A  3 Б 2 Ц 14 Д 6  E  7 3 A  3 Б  13 Ц  2 Д  9 E  12 
4 A  4 Б 5 Ц 3 Д 11  E  6 4 A  4 Б 11 Ц  5   Д  12 E  14 
5 A  5 Б 11 Ц 6 Д  3 E 13 5 A  5 Б  14 Ц  4 Д  11  E 10 
6 A  6 Б 14 Ц 11  Д 4 E  12 6 A  6 Б  5 Ц  7 Д  8 E  2 
7 A  7 Б 3 Ц 10 Д 2 E  1 7 A  7 Б  4 Ц  3 Д  14 E  13 
8 A  8 Б 12 Ц 4 Д 14 E  9 8 A  8 Б 2 Ц  13 Д  3   E  1  
9 A  9  Б 7 Ц 2  Д 12 E 8  9 A  9  Б 10 Ц  1 Д  7  E  11  
10 A  10  Б 9 Ц 1 Д  13 E 5 10 A  10  Б  12  Ц  6 Д  2  E 4 
11 A  11 Б 4 Ц 9 Д  8 E 14 11 A  11 Б  1 Ц  8  Д 13 E  9  
12 A  12  Б 6 Ц 13 Д  1 E  4 12 A  12  Б  8 Ц  11 Д  5 E  6 
13 A 13 Б 1 Ц  5 Д  10 E  3  13 A 13 Б  7 Ц  14 Д  4  E  5 
14 A 14 Б 10 Ц  7 Д  9 E  11 14 A 14 Б  9 Ц  10 Д  6 E  3 

 
кoмбинaциja 7 (зa 14 eкипa)               зa свe вaриjaнтe               кoмбинaциja 8 (зa 14 eкипa) 
Eкипa A 

сeктoр 
Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

Eкипa A 
сeктoр 

Б 
сeктoр 

Ц 
сeктoр 

Д 
сeктoр 

E 
сeктoр 

1 A  1  Б 11 Ц  7 Д  8 E  12 1 A  1  Б  12 Ц  8 Д  5 E  10 
2 A  2 Б  8 Ц  6 Д  4 E  11 2 A  2 Б  10  Ц  1 Д  8 E  3 
3 A  3 Б  10 Ц  13    Д  7 E  1 3 A  3 Б  11  Ц  9 Д  14 E   4 
4 A  4 Б 12 Ц  8 Д  1 E  5 4 A  4 Б  14 Ц  2 Д  13  E   8 
5 A  5 Б 4 Ц  9 Д  12 E  4 5 A  5 Б  1 Ц  7 Д  9   E  6 
6 A  6 Б 9 Ц  1 Д  3 E  7 6 A  6 Б  7 Ц 12 Д  2 E   5 
7 A  7 Б  5 Ц  2 Д  11 E 10 7 A  7 Б  9 Ц  5 Д  1 E  11 
8 A  8 Б  1 Ц  11 Д  6 E  2 8 A  8 Б  5 Ц  14 Д  11 E  7 
9 A  9  Б  6 Ц  3 Д  10 E  14 9 A  9  Б  13 Ц   6 Д  3  E  2  
10 A  10  Б  3  Ц 14 Д  9  E  1 3 10 A  10  Б  4 Ц  11 Д  6  E  9 
11 A  11 Б  13 Ц 5 Д  14 E  3 11 A  11 Б  2   Ц  10 Д  7  E  13   
12 A  12  Б  7 Ц 10 Д  13 E  9 12 A  12  Б  3 Ц  4    Д  10 E  1 
13 A 13 Б 14 Ц 4 Д  2   E  8 13 A  13 Б  6 Ц  3 Д  12 E  14 
14 A 14 Б  2   Ц 12 Д  5 E  6  14 A  14 Б  8 Ц  13 Д  4 E  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМБИНАЦИЈЕ ЗА КУП ТАКМИЧЕЊА (ТРИ ЧЛАНА ЕКИПЕ) 
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A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-22 23-44 45-66    
1 27 58 1 5 14 
2 29 59 2 7 15 
3 44 54 3 22 10 
4 28 66 4 6 22 
5 34 47 5 12 3 
6 38 64 6 16 20 
7 35 65 7 13 21 
8 25 61 8 3 17 
9 43 55 9 21 11 
10 42 63 10 20 19 
11 30 53 11 8 9 
12 41 51 12 19 7 
13 26 56 13 4 12 
14 24 62 14 2 18 
15 23 50 15 1 6 
16 36 46 16 14 2 
17 33 57 17 11 13 
18 37 48 18 15 4 
19 32 45 19 10 1 
20 31 60 20 9 16 
21 39 52 21 17 8 
22 40 49 22 18 5 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-21 22-42 43-63    
1 31 50 1 10 8 
2 39 59 2 18 17 
3 22 46 3 1 4 
4 34 44 4 13 2 
5 29 62 5 8 20 
6 42 56 6 21 14 
7 41 52 7 20 10 
8 35 63 8 14 21 
9 28 53 9 7 11 
10 38 45 10 17 3 
11 33 47 11 12 5 
12 24 51 12 3 9 
13 40 54 13 19 12 
14 23 48 14 2 6 
15 25 61 15 4 19 
16 36 43 16 15 1 
17 27 58 17 6 16 
18 32 55 18 11 13 
19 37 57 19 16 15 
20 30 60 20 9 18 
21 26 49 21 5 7 

 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-20 21-40 41-60    
1 24 53 1 4 13 
2 27 51 2 7 11 
3 36 55 3 16 15 
4 26 60 4 6 20 
5 38 56 5 18 16 
6 40 50 6 20 10 
7 33 43 7 13 3 
8 23 58 8 3 18 
9 32 59 9 12 19 
10 37 46 10 17 6 
11 39 45 11 19 5 
12 29 47 12 9 7 
13 22 48 13 2 8 
14 25 41 14 5 1 
15 21 54 15 1 14 
16 34 42 16 14 2 
17 31 52 17 11 12 
18 35 44 18 15 4 
19 30 57 19 10 17 
20 28 49 20 8 9 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-19 20-38 39-57    
1 22 52 1 3 14 
2 31 49 2 12 11 
3 25 54 3 6 16 
4 24 56 4 5 18 
5 36 53 5 17 15 
6 29 41 6 10 3 
7 30 55 7 11 17 
8 34 57 8 15 19 
9 35 48 9 16 10 
10 20 50 10 1 12 
11 32 42 11 13 4 
12 38 44 12 19 6 
13 21 47 13 2 9 
14 26 40 14 7 2 
15 28 51 15 9 13 
16 27 45 16 8 7 
17 37 43 17 18 5 
18 23 39 18 4 1 
19 33 46 19 14 8 
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A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-18 19-36 37-54    
1 33 44 1 15 8 
2 24 47 2 6 11 
3 30 40 3 12 4 
4 35 43 4 17 7 
5 36 42 5 18 6 
6 29 45 6 11 9 
7 34 41 7 16 5 
8 21 48 8 3 12 
9 25 38 9 7 2 
10 26 52 10 8 16 
11 22 54 11 4 18 
12 27 53 12 9 17 
13 19 51 13 1 15 
14 28 37 14 10 1 
15 31 46 15 13 10 
16 20 49 16 2 13 
17 32 39 17 14 3 
18 23 50 18 5 14 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-17 18-34 35-51    
1 27 41 1 10 7 
2 26 48 2 9 14 
3 34 40 3 17 6 
4 22 37 4 5 3 
5 18 49 5 1 15 
6 29 35 6 12 1 
7 19 43 7 2 9 
8 31 45 8 14 11 
9 30 36 9 13 2 
10 28 50 10 11 16 
11 33 44 11 16 10 
12 20 51 12 3 17 
13 32 42 13 15 8 
14 25 39 14 8 5 
15 23 47 15 6 13 
16 24 38 16 7 4 
17 21 46 17 4 12 

 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-16 17-32 33-48    
1 27 40 1 11 8 
2 28 39 2 12 7 
3 30 45 3 14 13 
4 31 38 4 15 6 
5 29 35 5 13 3 
6 21 47 6 5 15 
7 18 36 7 2 4 
8 32 37 8 16 5 
9 24 34 9 8 2 
10 20 46 10 4 14 
11 25 48 11 9 16 
12 26 33 12 10 1 
13 19 41 13 3 9 
14 17 44 14 1 12 
15 23 43 15 7 11 
16 22 42 16 6 10 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-15 16-30 31-45    
1 28 37 1 13 7 
2 26 35 2 11 5 
3 19 42 3 4 12 
4 23 45 4 8 15 
5 16 38 5 1 8 
6 25 32 6 10 2 
7 17 40 7 2 10 
8 20 33 8 5 3 
9 30 41 9 15 11 
10 27 44 10 12 14 
11 18 39 11 3 9 
12 29 36 12 14 6 
13 24 31 13 9 1 
14 21 43 14 6 13 
15 22 34 15 7 4 

 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-14 15-28 29-42    
1 17 36 1 3 8 
2 19 40 2 5 12 
3 26 33 3 12 5 
4 21 30 4 7 2 
5 23 39 5 9 11 
6 18 29 6 4 1 
7 24 42 7 10 14 
8 25 41 8 11 13 
9 27 34 9 13 6 
10 16 31 10 2 3 
11 15 38 11 1 10 
12 28 32 12 14 4 
13 20 35 13 6 7 
14 22 37 14 8 9 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-13 14-26 27-39    
1 18 37 1 5 11 
2 17 35 2 4 9 
3 23 30 3 10 4 
4 21 27 4 8 1 
5 25 36 5 12 10 
6 16 39 6 3 13 
7 15 29 7 2 3 
8 26 33 8 13 7 
9 14 32 9 1 6 
10 20 38 10 7 12 
11 19 28 11 6 2 
12 24 34 12 11 8 
13 22 31 13 9 5 
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A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-12 13-24 25-36    
1 20 28 1 8 4 
2 19 30 2 7 6 
3 13 33 3 1 9 
4 24 34 4 12 10 
5 23 27 5 11 3 
6 22 36 6 10 12 
7 17 35 7 5 11 
8 14 29 8 2 5 
9 18 25 9 6 1 
10 21 26 10 9 2 
11 16 32 11 4 8 
12 15 31 12 3 7 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-11 12-22 23-33    
1 15 29 1 4 7 
2 17 27 2 6 5 
3 21 26 3 10 4 
4 20 32 4 9 10 
5 13 25 5 2 3 
6 19 33 6 8 11 
7 22 30 7 11 8 
8 14 23 8 3 1 
9 12 28 9 1 6 
10 18 24 10 7 2 
11 16 31 11 5 9 

 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-10 11-20 21-30    
1 13 24 1 3 4 
2 19 25 2 9 5 
3 15 29 3 5 9 
4 12 27 4 2 7 
5 18 30 5 8 10 
6 14 21 6 4 1 
7 20 28 7 10 8 
8 11 26 8 1 6 
9 16 22 9 6 2 
10 17 23 10 7 3 

 

A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

 A 
sektor 

B 
sektor 

C 
sektor 

1-9 10-18 19-27    
1 15 22 1 6 4 
2 17 21 2 8 3 
3 10 23 3 1 5 
4 14 27 4 5 9 
5 18 25 5 9 7 
6 11 26 6 2 8 
7 12 19 7 3 1 
8 13 20 8 4 2 
9 16 24 9 7 6 

 

 
A 

sektor 
B 

sektor 
C 

sektor 
 A 

sektor 
B 

sektor 
C 

sektor 
1-8 9-16 17-24    
1 14 20 1 6 4 
2 13 23 2 5 7 
3 9 22 3 1 6 
4 16 19 4 8 3 
5 10 24 5 2 8 
6 11 17 6 3 1 
7 12 18 7 4 2 
8 15 21 8 7 5 
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