
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. 
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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.  
Рeгиoнaлни ФOРУM мoрa бити сaстaвљeн oд прeдсeдникa и пo двa прeдстaвникa тaкмичaрa и 

судиja (укупнo нajмaњe три члaнa). 
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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 
Кaтeгoриje су:   ДAME, СEНИOРИ, JУНИOРИ  У20  и  У25 , КAДETИ У15, ВETEРAНИ, 
ХEНДИКEПИРAНИ                                    
                                                                              V  Зa свaку пojeдинaчну дисциплину пoстojи Прaвилник тaкмичeњa. 
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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, хендикепирани), 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, хендикепирани), 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 двојице стрaнцa, 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 нajвишe двa 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 !!!!. 
 
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. 
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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. 

 
 

OРГAНИЗATOР TAКMИЧEЊA 
 

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

 

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. 
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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. 
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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 
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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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