
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. 
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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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