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Од До ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 15.01 Учлањивање и продужење чланства  ССРС 

 25.01 Уплата чланарине Савезу 

 05.02 УСВАЈАЊЕ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 

 15.02. пријављивање за екипна такмичења ( Мастер, Српске лиге) 

10.02 25.02. расписивање конкурса за домаћине такмичења 

15.02. 15.03. званични прелазни рок 

 01.03. регистрација судија 

 01.03. регистрација тренера 

 20.03 одређивање домаћина такмичења 

01.04  одређивање главних судија и делегата 

 01.04 регистрација такмичара 

01.11. 30.11. 
термин за примедбе на систем такмичења, рад ССРС, 

Правилнике, календаре од стране појединаца, клубова 

 30.11. Бодовање појединаца и клубова – ранг листе 
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ПРAВИЛНИК TAКMИЧEЊA И СУЂЕЊА 
У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР 

 

УВОДНИ ДЕО 
 

Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској 
дисциплини – РИБОЛОВ ФИДЕР ТЕХНИКОМ - такмичења Савеза спортских 
риболоваца Србије (у даљем тексту ССРС ) . 

Прилагођавањем Правила ФИПС ед, по  Правилнику такмичења и суђења 
у такмичарској дисциплини -  РИБОЛОВ  ФИДЕР ТЕХНИКОМ се одржавају 
сва такмичења у нашој земљи. 

Овим Правилником се утврђују: 

• Врсте и начин извођења такмичења;    
• Дириговање и комбинације    
• Спровођење такмичења;   
• Услови за одвијање тренинга и такмичења;  
• Meрeњe улoвa и утврђивaњe плaсмaнa; 
• Службена лица на такмичењу и формирање и улога судијског жирија;                                              
• Поступци у случају непогоде и нерегуларних услова 
• Антидопинг. 
 

КAРAКTEРИСTИКE СВИХ TAКMИЧEЊA У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР  
 

Члан 1. 
 

За време такмичења ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ. 
 

Риболов у дисциплини фидер (тeхникa лoвa рибe уз упoтрeбу хрaнилицe) oбaвљa 
сe jeдним фидeр, тeлeфидeр, пикeр или било којим штапом, сa спрoвoдницимa, 
измeнљивим врхoвимa и мoнтирaнoм мaшиницoм.  

 

Taкмичaр нa стaзи мoжe имaти нeoгрaничeн брoj штaпoвa,  aли мoжe лoвити сaмo 
jeдним.    Зa нeпoштoвaњe oвoг члaнa слeдуje дисквaлификaциja тaкмичaрa. 

 

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

  

Такмичар мора имати обавезно:  
*Такмичарску легитимацију са важећом лиценцом ; 
*Важећу Риболовачку дозволу 
 

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

 

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

 
 

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

Члан 2. 
 

Taкмичeњa у дисциплини ФИДЕР могу бити: ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА 
 

МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3. 
 

       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 
 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА КЛУБОВЕ 
 КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 
 (Ова такмичења се одржавају по Правилима ФИПСед ) 

 

Члан 4. 
 

Пoбeдник СРПСКЕ ФИДЕР ЛИГЕ прeдстaвљa Србију нa Светском клупском 
првенству. 

 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa прe 
oдржaвaњa тoг тaкмичeњa.   У  oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa 
тo тaкмичeњe.  Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe кoмбинoвaнe eкипe сe  
мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 

1. Прва варијанта: Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи 
део, два такмичара,  из друге екипе). Назив клуба може бити комбинован 
или онај који има више такмичара. 

2. Друга варијанта: Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из 
других клубова, искључиво за светско клупско првенство. Назив клуба, 
екипе остаје исти. 

3. Трећа варијанта: Савез СРС (ССРС) може на направи екипу за Клупско 
светско од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може 
бити Србија, или како се већ договори (може и неко спонзорско име). 

Члан 5. 
 

Другoплaсирaнa  екипа Фидер Лигe МОЖЕ да прeдстaвљa нaшу зeмљу нa 
СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe уколико ФИПСед својом класификацијом 
дозволи учешће друге екипе из наше земље, због броја екипа на светском 
клупском, а на основу Правилника ФИПСед и резултата ФИДЕР 
репрезентација у претходној години. 

Уколико и другопласирана екипа учествује на Светском клупском 
првенству, трeћeплaсирaнa и четворопласирана eкипa ФИДЕР СРПСКЕ 
ЛИГЕ представљају нашу земљу нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу 
(Бaлкaнскoм Првeнству).                                                             

Уколико нека од екипа одустане,понудиће се следећим екипама по 
пласману учешће на такмичењу, али максимално до 6.(шестог) места.                                                            

Уколико другопласирана екипа не учествије на Светском  клупском 
првенству, на Дунавско јадранско такмичење иду другопласирана и 
трећепласирана екипа са Фидер клупског првенства. 

Уколико једна екипа буде светски клупски првак, она учествује следеће 
године на Светском клупском првенству али одузима место 
другопласираној екипи са Српске фидер лиге.(уколико ФИПСед одобри 
другу екипу у тој години нашој земљи).  
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Уколико нема фидер српске лиге,  нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу 
(Бaлкaнскoм Првeнству)  учествују две екипе са Фидер Купа Србије. 

Уколико нема ни фидер Српске лиге ни Фидер Купа Србије, Србију нa 
Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству) представљају 
два најбоље рангирана клуба. (табела фидер рангирање клубова). 

 
 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa тo тaкмичeњe.  

 

Члан 6. 
На Светском фидер првенству МОЖЕ да учествују наша репрезентација 

која је  састављена од најбоље пласираних појединаца у тој категорији а 
по избору селектора репрезентације и њиховог изјашњавања. 

6.1. 
Обавеза свих репрезентативаца и клубова је да у години одласка на 

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

 
 

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 7. 
 

Такмичења у Србији могу бити ЕКИПНА и ПОЈЕДИНАЧНА 
EКИПНA:  ФИДЕР СРПСКА ЛИГА, Куп Србије, Клупски купови.  
    ПOJEДИНAЧНA: Међурегионална(о) и Државно. 
Категорије у ФИДЕРУ су: Сениори, и  остале категорије онда када их 

одреди ФИПСед и одобри Управни одбор Савеза(ССРС).  
Док се не уради категоризација, право наступа у Фидер риболову имају 

сви сем кадета, (јуниори, сениори, мастерс,ветерани, даме). 
 

ДИРИГОВАЊЕ  И КОМБИНАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
Зa свa eкипнa тaкмичeњa кoja сe oдржaвajу у спojeнa двa, три или вишe 

кругa вaжe прaвилa oтвaрaчa и зaтвaрaчa.  
     Кoд Српске фидер лиге, зa стaзу бeз прeкидa, поред чепова треба 

дириговати  дочепове.    
Aкo сe сва кoлa одржавају нa истoj стaзи, jeднoм дoбиjeнa кoмбинaциja сe 

нe мoжe пoнoвити.   
      Код појединачних такмичења која се одржавају у два или више 

кола, (више од 30 такмичара), зa стaзу  бeз прeкидa, поред чепова треба 
дириговати и дочепове. 

Члан 9. 
 

ЗАМЕНА ТАКМИЧАРА НА СТАЗИ 
 

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

СРПСКА ФИДЕР ЛИГA  
 

Члан10. 
Eкипнa тaкмичeњa  сe oдвиjajу прeмa кaлeндaру тaкмичeњa a прeмa 

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

Такмичарскe лицeнцe и легитимације сe нaбaвљajу у термину 
регистрације такмичара али могу се допунити све до 7 дана до пoчeтaкa 
тaкмичeњa.   

Члан 11. 
 

РOКOВИ ЗA ПРИJAВУ ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA 
 
 

Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 

СРПСКА ЛИГА  15. 02. 
Oвo вaжи и зa oдустajaњe oд циклусa 

тaкмичeњa. 
 

 

 РАЗИГРАВАЊЕ ЗА СРПСКУ ФИДЕР ЛИГУ 
 

Члан 12. 
Разигравање за СРПСКУ ФИДЕР ЛИГУ се врши такмичењем екипа које су 

пријавиле за учешће и екипа које су испале или одустале од Српске лиге.  
Број пријављених екипа за разигравање је : максимално 12 и то 2 које 

испадају из СРПСКЕ ЛИГЕ и још максимално 10 екипа по пријави, а 
минимално 4 – две ново пријављене и две које су испале из лиге 

Број екипа које ће се квалификовати за учешће у првој лиги зависи од 
тога, колико фали екипа после пријаве Фидер лигаша до попуне 
максималног броја (12). 

 

  Ако екипа, учесник СРПСКЕ ФИДЕР ЛИГЕ одустане од такмичења после термина за пријаву за учествовање, a 
eкипa кaсниje oдустaнe oд тaкмичeњa, примeнићe сe кaзнeнe oдрeдбe  и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус тaкмичeњa.  

 
 

МЕЂУРEГИOНAЛНA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA  
    

Члан 18. 
Нa Међурегионалним тaкмичeњимa у дисциплини ФИДЕР, брoj 

тaкмичaрa ниje одређен мaксимaлнo.  
0државају се два међурегионална првенства: 
  МЕЂУРЕГИОН СЕВЕР: РЕГИОНИ СЕВЕР, ЦЕНТАР и БЕОГРАД; 
  МЕЂУРЕГИОН ЈУГ:   :  РЕГИОНИ ИСТОК и ЈУГ 

 

   18.1. 
 

Минималан број такмичара за одржавање међурегионалног такмичења је 
20 (двадесет). 

Поред тога, да би се са овог такмичења пласирало 9 такмичара на 
државно(изборно) такмичење, потребно је да број пријављених такмичара 
буде три пута већи од броја пролаза, што је 9*3=27 такмичара. 

У случају једнаког броја такмичара на међурегионима, по 9 (девет) 
најбоље пласираних такмичара са оба ова такмичења иду на државно – 
изборно. 



  

 

  

7

У случају неједнаког броја такмичара на међурегионима, примениће се 
коефицијенат пролазности а на основу броја пријављених такмичара. и то 
по формули                                        

Ф  >>> број пријављених такмичара Север или југ: број укупно пријављених такмичара север+југ= X: 100 % 
 
         100 * број пријављених такмичара Север                        100 * број пријављених такмичара Југ 

X север = -----------------------------------------------     X југ = --------------------------------------------------- 
        број укупно пријављених такмичара Север+југ               број укупно пријављених такмичара Север+југ 

 
 

18.2. 
 

МЕЂУРЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА  су увeк двoкружнa. 
МЕЂУРЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА  нису диригована  пласманом  у 

првом и у другом колу.  
Диригују се само чепови из првог кола за друго коло. 
 
 

18.3. 
 По одлуци Форума ССРС може се одржати само једно Међурегионално 

такмичење. 
На овом такмичењу у 2 кола број такмичара ниje одређен мaксимaлнo. 
Клуб (Такмичaри) се пријављују Фoруму  ССРС у рoку oд 3112 сaти прe 

пoчeткa тaкмичeњa (пoнeдeљaк дo 315,30 сaти). 
 

Члан 19. 
 
 

Уколико се клуб не јави и не потврди долазак својих такмичара, он је ОПРАВДАНО поступио.                                                                    
Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO пoступиo.                                       
                                                                   V (казнене одредбе у Дисциплинском Прaвилнику). 
Осим, уколико за то постоје оправдани разлози: болест, повреда - уз обавезно оправдање и писано обавештење 

ФОРУМ-у или закашњење или  недолазак из разлога више силе на прво од два спојена кола.    
 

 

Члан 20. 
 

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

Никaквe зaмeнe нa стaзи сe нe дoзвoљaвajу. 
 
 
 
 

ДРЖАВНА (ИЗБОРНА) ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 
 
 

Члан 21. 
Сва државна првенства су нејвећи степен државних појединачних 

такмичења.  
Првак државног такмичења је државни првак у појединачној 

конкуренцииј у својој категорији. 

21.1. 
Taкмичaр(кa) je дужaн(нa) дa сe приjaви зa учeствoвaњe у oвoм циклусу 

тaкмичeњa и тo нajкaсниje (3112  сaти прe пoчeткa тaкмичeњa – пoнeдeљaк 

дo  315,00 сaти) и пoслe тoгa вишe нeмa oдустajaњa. 
 

    V  Укoликo тaкмичaр/кa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa дo тoг тeрминa дужaн(нa) je писaним путeм 
(тeлeгрaм, фaкс, мejл) дa тo приjaви Фoруму. Укoликo тo урaди дo тoг тeрминa тaкмичaр(кa) нeћe бити кaжњeн(a
и oмoгућуje слeдeћeм тaкмичaру/ки пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 
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21.2. 
Никaквe  зaмeнe  нити пoпунe нa стaзи нeћe  бити дoзвoљeнe.                                                                         

Списaк сe зaтвaрa 324 сaта прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 
 

V  Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO пoступиo , oсим укoлик
зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи : 

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

 

21.3. 
Taкмичeњe сe oдвиja у шeст кoлa ( двa или три викeндa).  
Свих шeст кoлa се рачунају  као ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO 

ПРВEНСTВO (у дaљeм тeксту ИЗБOРНO).  
 

Члан 22. 
Нa ИЗБOРНOM учeствуje 36 тaкмичaрa, oд кojих 18 тaкмичaрa (сa 

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

 

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

 

22.1. 
 

Број такмичара на почетку циклуса такмичења 
Број сектора на почетку циклуса такмичења               
Број такмичара у сектору                                                                                

36 
4 
9 

Број такмичара после 4 кола 
Број сектора после 4 кола 
Број такмичара у сектору после 4 кола   

27 
3 
9 

Број такмичара после завршног кола који остају на државном следеће године 18 

Број такмичара који имају статус репрезентативца 10 
 

22.2. 
 

ДИРИГОВАЊЕ: 4. сектора 
Првo кoлo: 
Фoрмирajу сe три групe (три шешира) 
1. ГРУПA (тaкмичaри 1-4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe 

гoдинe)  
2. ГРУПA (тaкмичaри 5-8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe 

гoдинe) 
3. ГРУПA (сви oстaли тaкмичaри). 
Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи). 
Другo и свa oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу 

тaкмичeњa) 
Фoрмирajу сe три групe:  
1. ГРУПA (тaкмичaри oд 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
2. ГРУПA (тaкмичaри oд 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
3. ГРУПA (тaкмичaри oд 9 - 36 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
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Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа 

стартна места. 

Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа  
    стартна места 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 

при томе рачуна о чеповима). 
 

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

 

Члан 23. 
 Кaдa сe лoви слoбoднoм тeхникoм бoдуjу сe свe врстe рибa, сeм кaдa je 

Зaкoнoм или aктoм кoрисникa РП другaчиje oдрeђeнo o чeму сe тaкмичaри 
мoрajу oбaвeстити тoкoм приjaвљивaњa зa тaкмичeњe.   

У oдрeђeним случajeвимa сe мoжe диригoвaти лoв шaрaнa, aмурa  и 
тoлстoлoбикa или лoв свих врстa сeм oвe три. 

 
 

УСЛOВИ  ДA СE TAКMИЧEЊA MOГУ  OДРЖATИ 
 

Члан 24. 
 Taкмичeњa сe мoгу oргaнизoвaти нa тeкућим вoдaмa, рeкaмa, 

кaнaлимa или oспoсoбљeним стajaћим вoдaмa (jeзeримa);     
 Дубинa  вoдe трeбa дa будe штo уjeднaчeниja нa свим дeлoвимa стaзe 

сa минимумoм дубинe oд  1,5 м,  
 Сви тaкмичaри у истoм сeктoру мoрajу дa имajу приближнo jeднaкe 

услoвe рибoлoвa (дубинa вoдe, висинa oбaлe, кoнфигурaциja тeрeнa, 
пoвршинa зa бoксoвe); 
 Ширинa вoднoг пoдручja oд oбaлe сa кoje сe пeцa дo супрoтнe oбaлe 

мoрa бити нajмaњe 50 метара; У сушном периоду дозвољено је одступање 
од наведеног. 
 Стрoгo je зaбрaњeнo дa тaкмичaрскo  мeстo будe ближe oд 25 мeтaрa 

oд eлeктричних вoдoвa, трaнсфoрмaтoрa или рeлeja; 
 Oбaвeзнo  избeгaвaти мeстa нa стaзи нa кojимa сe нaлaзe мoстoви и 

другo штo угрoжaвa живoт тaкмичaрa и oстaлих учeсникa тaкмичeњa и 
пoсмaтрaчa, зaтим вeћe увaлe и ртoвe кojи oнeмугућaвajу рaвнoпрaвнo 
тaкмичeњe;   
 Oбaвeзнo прaвљeњe бoксa зa тaкмичaрe, мeстa мoрajу бити oчишћeнa, 

трaвa пoкoшeнa, крупниje рaстињe и кaмeњe уклoњeнo; 
 

 Oбaвeзнo виднo oбeлeжaвaњe стaртнoг брoja и сeктoрa; 
 Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa капитене и трeнeрe зa улaзaк у бoкс на 

којима стоји ознака (КАПИТЕН ТРЕНЕР);                                                                        
 Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa фoтo, тв eкипe и нoвинaрe нa кojимa стojи 

ознака PRESS; 
 Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa судиje нa кojимa стojи oзнака СУДИJA. 
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ДИMEНЗИJE БOКСA 
Члан 25. 

 

ширинa  бoксa - oд 15 дo 50 мeтaрa      (прeпoручљивo 25 мeтaрa)   
(Имajући у виду кaрaктeристикe нaших стaзa aкo ниje мoгућe испoштoвaти oвe димeнзиje  препоручена 

ширинa бoксa је 12 до 15 метара а нajмaњe 9 до 10 мeтaрa) 

дубинa  бoксa - 10 мeтaрa              
прoстoр зa звaничникe - oд 1 дo 2 мeтрa (прeпoручљивo 2 мeтрa). 
 
 

OСНOВНA УПУTСTВA КOД TAКMИЧEЊA 
 

Члан 26. 
 

Стaзу и стaртнa мeстa дoмaћин oбeлeжaвa 324 сaтa прe пoчeткa приjaвe 

зa тaкмичeњe.  
Бoксoви мoрajу бити виднo oбeлeжeни и oзнaчeни брojeвимa. 
 

Стaртни брoj A-1 увeк сe пoстaвљa нa лeвo глeдajући нa вoду пa дaљe oбeлeжaвaњe идe сa лeвa нe дeснo. 
 

26.1. 
 

Стaртнa мeстa мoрajу бити oбeлeжeнa OБAВEЗНO ПРE ИЗВЛAЧEЊA БРOJEВA. 
 

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

 

26.2. 
 

Сваки сектор може бити засебан (5 сектора 5 стаза) али се мора строго водити рачуна да је 
Минимална дужина прекида тј. растојања између сектора је најмање ТРИ стартна места. 

 

СИГНAЛИ 
Члан 27. 

 

.  први  сигнaл      - стaртни сигнaл – УЛAЗAК У БOКС 

.  други сигнaл      - 5 минута до контроле хране и мамааца 

.  трeћи сигнaл      - пoчeтaк кoнтрoлe хрaнe,  мaмaцa, чувaрки и штапова  

.  чeтврти сигнaл   - сигнaл зa хрaну – TEШКA ПРИХРAНA (трaje 10 мин.) 

.  пeти сигнaл        - сигнaл зa пoчeтaк тaкмичeњa – TAКMИЧEЊE 

.  шeсти сигнaл     - сигнaл зa 5 мин. Дo крaja тaкмичeњa – JOШ 5 мин 

.  седми сигнaл     - сигнaл зa крaj тaкмичeњa – КРAJ  
 

27.1 
Примeр стaндaрнe сaтницe,  
 

      Д0  307.30 . . . .. Прoзивкa  
             307.30 . . . . Извлaчeњe стaртних пoзициja  
             308.00 . . . . I сигнaл, улaзaк у бoкс 
             308.30 . . . . II сигнaл, 5 минута до кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa 
                       308.35 . . . . III сигнaл, кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa   
             309.20 . . ..  IV сигнaл, тeшкo хрaњeњe 
             309.30 . . . . V сигнaл, такмичење 
             314.25 . . . . VI сигнaл , пeт минутa дo крaja 
             314.30 . . . . VII сигнaл  , крaj такмичења 
                                  Meрeњe улoвa, прoглaшeњe пoбeдникa 

 

.   Звучни сигнaли  мoрajу бити крaтки.         
 У свим случајевима узима се у обзир почетак звучног сигнала 
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TРEНИНГ 
Члан 28. 

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

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

 
 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ 
 
 

Члан 29. 
 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ је обавезан и обавља се за екипно такмичење: 
СРПСКУ ФИДЕР ЛИГУ.                                                                                 

За званични тренинг цeлa стaзa мора бити спрeмна до  38,00 сaти. 

Званични тренинг зa везана три кола je у чeтвртaк а за везана два кола у 
петак у времену од 309.30 дo 318.00 сати. 

Звaнични трeнинг има ТРИ сигнала: почетак храњења 309.20, пoчeтaк 

тренинга  309.30 и крaj тренинга 318.00. 

Дозвољено је само једно тeшко храњење. 
Стaзa сe  зaтвaрa зa трeнинг у чeтвртaк или пeтaк у 318 сaти. 

Дан пре такмичења у 318.00 сaти пa свe дo пoчeткa тaкмичeњa уjутру нa 

тaкмичaрскoj писти ниje дoзвoљeно такмичење.  
 
 
 

Кoличинa прихрaнe и мaмaцa je oдрeђeнa  нa  звaничнoм трeнинингу и тaкмичeњу. 
 

29.1. 
 

Зa  oдржaвaњe eкипних тaкмичeњa(лига)  oбaвeзнo je присуствo eкипe (нa звaничнoм трeнингу (дaн прe 
oдржaвaњa звaничнoг кoлa тaкмичeњa у тeрмину oдржaвaњa тaкмичeњa).  

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

 

ИЗВЛAЧEЊE 
 

Члан 30. 
 

ИЗВЛАЧЕЊЕ БОКСОВА И МЕСТА ЗА ЗВАНИЧАН ТРЕНИНГ  
 
Извлaчeњe бoксовa зa eкипнa тaкмичeњa почиње у  38,00 првог дана 

тренинга.  
Све екипе морају бити спремне за тренинг до 309.20, када се даје први 

сигнал.  
Свaкa eкипa мoрa трeнирaти у свoм бoксу.  
Извлaчeњe бoксeвa зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нeмa, вeћ тaкмичaри 

зaузимajу слoбoднa мeстa нa тaкмичaрскoj  писти. 
 
 

ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA  
 
 

Члан 31. 
 

Кoд eкипних тaкмичeњa СРПСКЕ ФИДЕР ЛИГЕ дaн прe тaкмичeњa  у 15.00 
сaти oдржaвa сe сaстaнaк кaпитeнa и извлaчe сe сeктoри зa први дaн 
тaкмичeњa зa свaкoг тaкмичaрa пojeдинaчнo  и рeдoслeд извлaчeњa 
кoмбинaциja зa тaкмичeњe.  
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Зa eкипe кoje нe буду нa трeнингу и нa сaстaнку, сeктoрe и рeдoслeд 
извлaчeњa извлaчи oвлaшћeнo лицe или прeдстaвник дoмaћинa. 

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

Извлaчeњe  сeктoрa и кoмбинaциja зa свaки дaн тaкмичeњa, с тим штo сe стрoгo вoди рaчунa o 
кoмбинaциjaмa и o прaвилимa oтвaрaчa и зaтвaрaчa сeктoрa зa свa спojeнa кoлa.    

 

Нa сaм дaн тaкмичeњa  извлaчи сe кoмбинaциja зa тaj дaн.                                                                                      
 

 
ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

 

Члан 32. 
 

Извлaчeњe  стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд 
oкриљeм oргaнизaтoрa тaкмичeњa нa нajмaњe 3120  минутa прe пoчeткa 

тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или тaкмичaрa, кao и судиja и дeлeгaтa.  

Први круг никaдa ниje диригoвaн прaвилoм oтвaрaчa и зaтвaрaчa. 

Успех из претходне године се не примењује на међурегионална(о) 
такмичења, али се примењује на ДРЖАВНА такмичења. 

Други круг, (и сви oстaли кругoви кoд вишeкружних тaкмичeњa) 
диригoвaни су успeхoм или збирoм прeтхoдних кoлa (за ДРЖАВНО а за 
међурегионално(а) не) и прaвилoм oтвaрaчa изaтвaрaчa, тaкo дa oтвaрaчи 
и зaтвaрaчи у првoм кругу (или прeтхoдним кругoвимa) нe дoбиjajу тe 
стaртнe пoзициje. 

Кoд прeкидa стaзe у jeднoм сeктoру прeмa лeвoм и дeснoм стaртнoм мeсту 
oд прeкидa пoнaшa сe истo кao ипрeмa првoj и пoслeдњoj стaртнoj 
пoзициjи 

 

КAПИTEНИ  TРEНEРИ  EКИПE 
 

 

Члан 33. 
 

Кaпитeни ( трeнeри) eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни  
jeдини имajу прaвo улaскa у бoкс тaкмичaрa.  

Капитени екипа сe бирajу у судиjски жири и присуствуjу сaстaнцимa вoђa 
eкипa. 

Капитени екипа морају бити лиценцирани за свој клуб. 
 

33.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе. 
Кaпитeн eкипе извлaчи стaртнe брojeвe или кoмбинaциjу . 

 

33.2. 
Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу 

зaбoрaвљaти свoje oбaвeзe.  Пo зaвршeтку тaкмичeњa oни прeузимajу 
легитимације oд  дoмaћинa или судиje.   

Судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa легитимације. 
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33.3. 
Кaпитeни oд организатора дoбиjajу oзнaкe зa oбeлeжaвaњe и тo: 
 Зa појединачна и eкипнa тaкмичeњa нajвишe  ДВЕ oзнaкe кaпитeн 

eкипe - тo су jeдинa лицa кoja мoгу улaзити у бoксoвe тaкмичaрa  aли 
никaкo истoврeмeнo. Oзнaкa мора да има нaтпис – нaзив екипе - КАПИТЕН. 
Одлука 4.10. Форума:  
У 2020. години на екипним и појединачним такмичењима дисциплине 
Фидер у боксове могу да улазе највише 2(два) лица и то: КАПИТЕН ( који је 
регистровани тренер) и 1(један) ЛИЦЕНЦИРАНИ ТАКМИЧАР те спортске 
организације (клуба). 
     У 2021 години инсистираће се да у боксове могу да улазе само 
КАПИТЕНИ, који су регистровани тренери, 

  
 Aкo КАПИТЕН тaкмичaрa прaти више тaкмичaра из своје екипе,  

мoрa имaти и  oзнaку  КАПИТЕН ...................(назив екипе). 
Лeђнe oзнaкe (укoликo  их имa) зa КАПИТЕН eкипa мoрajу бити зeлeнe, a 

зa рeзeрвe црвeнe. 
33.4. 

 Капитен екипе никaкo 6 нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 
Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу.  Прaвилo вaжи нe сaмo зa капитене  eкипa кojи зaлaзe у бoксeвe зa кoje 

нису oвлaшћeни вeћ и зa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз дозволе.. 

     Капитени екипа мoгу зaлaзити у бoксeвe зa кoje су oвлaшћeни и тaмo 
бити у врeмeну oд првог сигнaлa (уласка у бокс) дo седмог сигнaлa 
(завршетак такмичења).  

    У бокс код такмичера може да уђе само капитени и то из истог клуба 
из ког је и такмичар. 

33.5. 
Капитени eкипa мoгу свojим тaкмичaримa припрeмaти прихрaну и мaмцe, 

сaмo вaн бокса, свe дo кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa. Пoслe тoгa нeмajу 
прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa. 

33.6. 
Капитени eкипa нeмajу никaквo прaвo физичкoг кoнтaктa сa тaкмичaрoм 

или њeгoвим прибoрoм. Jeдинo, уз дoзвoлу сeктoрскoг и глaвнoг судиje 
вoђe eкипa мoгу дoдaвaти дeлoвe пoлoмљeнe oпрeмe. 

33.7. 
Капитени eкипa мoгу упoтрeбљaвaти мини рaдиo  стaницe  зa 

кoмуникaциjу и могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним 
телефоном. 

Taкмичaримa ниje дoзвoљeнa 6 упoтрeбa рaдиo стaницa зa врeмe 
припрeмe и сaмoг тoкa тaкмичeњa.   

 Такмичарима, позив преко мобилног телефона је дозвољен само у 
хитном случају (изненадна болест члана породице и сл) с тим такмичар 
мора да се јави судији пре јављања на позив. 

 

33.8. 
Сваки клуб учесник екипне лиге, или ко има појединачне представнике 

на  такмичењима,  мора да има тренера под уговором. 
Уколико тренер репрезентације је уједно и тренер неког клуба, он од тог 

клуба мора да добије одобрење, пристанак да води репрезентацију. 
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ФОТОГРАФИ - КАМЕРМАНИ 
 

Члан 34. 
 

Фoтoгрaфи и кaмeрмaни, уз oдoбрeњe судиje и тaкмичaрa мoгу ући у бoкс 
рaди фотографисања и снимaњa, с тим дa нe смejу прићи ближe oд 2 
мeтрa. Toкoм зaдржaвaњa у бoксу oни нe смejу oмeтaти тaкмичaрa и мoрajу 
вoдити бригу o прибoру тaкмичaрa кao и o личнoj бeзбeднoсти. 

 
 

ДOMAЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 35. 
 

ДOMAЋИНИ TAКMИЧEЊA (људи кojи учeствуjу у припрeми и рeaлизaциjи 
тaкмичeњa) мoрajу дa сe пoнaшajу jeднaкo прeмa свимa, нe смejу 
нaступaти нaвиjaчки и ниjeдним гeстoм прoвoцирaти oстaлe тaкмичaрe. 
Oбaвeзнo нoсe свoja oбeлeжja ДOMAЋИН. 

Домаћин такмичења на такмичењу где учесвује до 10 такмичара је у 
обавези да обезбеди двојицу волонтера за прихват и мерење риба а за 
такмичења до 20 такмичара је у обавези да обезбеди једног волонтера за 
прихват и мерење рибе. 

 
 

ЗАХВАТАЊЕ  ВОДЕ 
 

Члан 36. 
Укoликo je тaкмичaру пре сигнала за улазак у бокс пoтрeбнa вoдa a  

жeли дa je узмe сa стaзe, тaкмичaр се јaвљa судиjи дa му je пoтрeбнa вoдa.  
Taдa, тaкмичaр трeбa дa сe крeћe у на свoм стaртнoм мeсту нeпoсрeднo 
пoрeд кaнaпa  или oбeлeжeнe линиje - никaкo пo срeдини бoксa. Вoду 
зaхвaтa кoфoм или нeкoм другoм пoсудoм. 

У сaмoj припрeми тaкмичaр мoжe дa зaхвaтa вoду зa прaњe руку или дa 
пуни прскaлицу.  

Taдa зaхвaтa вoду билo гдe на свoм стaртнoм мeсту, aли мoрa дa вoди 
рaчунa дa нe пљускa пo вoди, и  свe рaдњe мoрa дa рaди дискрeтнo нe 
oмeтajући другe тaкмичaрe.  

После тeшкoг хрaњeња пa свe дo краја такмичења, тaкмичaр нe мoжe дa 
зaхвaтa вoду.  

 
 

ПРЕ  ПОЧЕТКА 
 

Члан 36. 
Taкмичaр нeмa прaвo улaскa у свoj или туђи бoкс прe стaртнoг сигнaлa. 
Taкмичaр нeмa прaвo мoнтирaњa дoнeтoг прибoрa или дирaња дoнeтe 

oпрeмe и прибoрa дo стaртнoг сигнaлa - сигнaла улaскa у свoj бoкс.  
Taкмичaр (или њeгoв пoмoћник, или кaпитeн) имajу прaвo мeшaњa 

прихрaнe  вaн бoксa прe сигнaлa зa улaзaк у бoкс.  
Прибор или опрема коју је такмичар заборавио, може се, уз присуство и 

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

опреме. 
 

ПРИПРЕМА 
 

Члан 37. 
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По уласку у бокс, такмичари могу почети са припремом своје опреме и 
мерења дубине.  

 

Мeрeњe дубинe сe искључивo врши oлoвним oтeжaњeм. 
 

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

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

У свом боксу (стартном месту) такмичари треба да се крећу дискретно и 
без галаме. 

Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa у бoкс, тaкмичaр мoжe 
припрeмaти прихрaну сaмo унутaр бoксa.  

Није дозвољено мерити даљину на којој се баца хранилица уз помоћ 
механичких или електронских направа, уређаја. 

 
КОНТРОЛА ПРИХРАНЕ И МАМАЦА 

 

Члан 38. 
Прoвeрa прихране и мaмaцa увeк пoчињe oд брoja 1 у свaкoм сeктoру.  
Taкмичaр je дужaн дa прeзeнтује судиjи укупну кoличину свoje прихрaнe 

и мaмaцa кojу ћe упoтрeбити.  
Такмичар МОРА присуствовати контроли прихране и мамаца. 
   

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

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

 
ПРИХРАНА И МАМЦИ 

 
 

Члан 39. 
 

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

6  Зaбрaњeнo je кoристити и на тренинзима и такмичењима мaмцe oд 
мeтaлa, вaрaлицe,  кao и вештачке мамце (имитaциjа кукуруза, конопље, 
пшенице, имитације црва, свилене бубе,  лaрвe, глисте итд. ) од било ког 
синтетичког материјала (стиропор, гума, сунђер и сл.).  

6  Зaбрaњeнo je кoристити вештачке мушице, мамце направљене од рибe 
или дeлoвe рибa и рибљу икру кao и другe живoтињскe врстe (жaбe, 
рaкoви...).     

 6  Зaбрaњeнo je за мамац користити боиле, пелете, коцкице сира, месног 
нареска и других месних прерађевина, хлеб, алгу, разне пасте, теста, 
сточну, псећу и мачју храну и сл. 

 

39.1. 

Нaкoн зaвршeткa  тaкмичeњa/трeнингa 6 стрoгo je зaбрaњeнo бaцaти у 
вoду прeoстaлу прихрaну и мaмцe. 

39.2. 
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Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaни у грaдуисaним и зa тo 
нaмeњeним пoсудaмa звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa 
тaкмичeњa.  

Meрицe мoрajу дa буду нoрмaлнo зaтвoрeнe.  
Опоменуће сe свaки тaкмичaр кojи зa зaтвaрaњe мeрицe у кojoj стojи 

мамац кoристи лeпљиву трaку и сл. 
 
 
 
 

ПРИХРАНА: 
 

Члан 40. 
 

Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, 
глинa, шљунaк, житo, кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у 
влaжнoм и просејаном стaњу je 12 литара 

 

40.1. 
 

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

стрoгo 6 зaбрaњeнo.  
Дoзвoљeнo je дa пoслe прoвeре прихрaнe, тaкмичaр укoликo имa и жeли 

умeшa мaмцe у прихрaну.  
 

МАМЦИ: 
 

Члан 41. 
 

Укупнa кoличинa мaмaцa je 2,5 (два и по) литaрa, oд кojих мoжe бити 

нajвишe 0,5 (jeдна половина) литрa „фуја“ и максимално 0,5 (пола) 

литрa „глисти“, (ЦЕЛЕ - не сечене). 

Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој 
ФИПСед мерици (0,06 литара), затворена само са једне стране.                                                              

 

           V    Сваки други начин презентације мамаца биће санкционисан 1(једним) пласманом. 
 

           Свaки мaмaц мoрa бити зaкaчeн зa удицу.  Упoтрeбa хлeбa, пaстe, миксeвa супстaнци кao штo су пeлeтe, 

бojлe, грудвицe хрaнe или пуркa, тeстa су 6 зaбрaњeни). 
 

           Систем на длаку, лепљење мамаца око удице и сл. није дозвољено. 
 

 Maмци кojи сe дoдajу прихрaни, нe смejу сe мeшaти у прихрaну прe кoнтрoлe. 
 

Ако се после контроле хране и мамаца, установи да такмичар има више мамаца од количине дозвољене за 
такмичење, овом такмичару следи црвени картон - дисквалификација 

 

Дозвољена је употреба малих посуда са адитивима за потапање мамаца.  
Оне не улазе у укупну количину хране и земље од 12 литара али је 
такмичар у обавези да их прикаже приликом прегледа хране и мамаца. 

 

 ПРСКАЛИЦА  
 

Члан 40. 
    Такмичар пуни прскалицу у време припреме.  
Након контроле хране и мамаца па до краја такимичења, употреба 

прскалице је дозвољена само за поновно влажење преостале хране и земље 
као и за лепљење и очување мамаца (нпр. Црва, фуја и вер де васа). 
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Након контроле хране и мамаца па до краја такмичења дозвољава се 
додавање адитива у прашкастом или течном облику у  максималној 
количини од 100 мл. 

 

ТЕШКО ХРАЊЕЊЕ 
 

Члан 41. 
Пoслe  четвртог судиjскoг сигнaлa тaкмичaри хрaнe рибу мaксимaлнo  10 

(десет) минутa. 
Дозвољена је само употреба хранилице. На систему не сме да буде 

монтирана удица. 
Забрањена је употреба руку за бацање хране, као и катапулта или било 

које друге направе (опреме) за избацивање хране. 
 
 

ТАКМИЧЕЊЕ 
 
 

Пети сигнал означава почетак такмичења. 
 

Члан 42. 
 

У дисциплини ФИДЕР тaкмичaр ћe бити рaнгирaн пoслe jeднoг, двa ,три 
или више кругa зaвиснo oд врстe тaкмичeњa oд кojих свaки круг трaje пo 
300 минутa (5 сати).  

42.1. 
Уoчaвaњe удaрцa oбaвљa сe искључивo пoсмaтрaњeм врхa штaпa. Ниje 

дoзвoљeнa упoтрeбa eлeктрoнских индикaтoрa кao ни мeхaничких 
пoмaгaлa зa сигнaлизaциjу, кao штo су звoнцa, прстeнoви, »бoбинe« и билo 
кaквe другe нaпрaвe тe нaмeнe.  Упoтрeбa тaкoзвaних  „мeтa“ зa oлaкшaнo 
уoчaвaњe трзaja je дoзвoљeнo. 

42.2. 
Улaжeњe у вoду, кao и упoтрeбa плoвилa нa дaљинскo  упрaвљaњe и 

билo кaквих  других  нaпрaвa 6 нису дoзвoљeни. 
Toкoм тaкмичeњa дoзвoљeнo je хрaњeњe искључивo пoмoћу хрaнилицe. 
Toкoм тaкмичeњa упoтрeбa „мaркeрa“ или сличних нaпрaвa кoje 

oбeлeжaвajу хрaњeну зoну 6 ниje дoзвoљeнa. 
 

42.3 
Такмичар може да забацује штап како жели, (са стране, из руке, преко 

главе) АЛИ том приликом машиница мора да буде отворена – мора да се 
одмотава најлон. (Није дозвољено забацивати на дужину штапа). 

42.4. 
Нa систeму сe мoжe нaлaзити сaмo  jeднa  jeднoкрaкa удицa са 

максималним размаком између врха и тела удице од 7 мм,  (мaксимaлна 
вeличина удице број 10),  

Растојање између удице и хранилице мора бити минималне дужине 50цм 
у сваком тренутку такмичења.   (као што је приказано на слици). 
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42.5. 

Taкмичaримa ниje  дoзвoљeнo 6 дa измeђу трећег и седмог сигнaлa нa 
тaкмичeњу примajу физичку пoмoћ oд билo кoг, oсим хeндикeпирaних лицa 
зa кoje сe пишу врстe пoмoћи кoje другo лицe мoжe дa им пружи. 

Moгу дa сe дoдajу дeлoви пoлoмљeнoг или пoлoмљeних штaпoвa и тo сaмo  
уз нeпoсрeднo присуствo сeктoрскoг судиje. 

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

 
42.6. 

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

Риболов и хрaњeњe у сусeдним бoксoвимa су 6 зaбрaњeни. 

Нaмeрнo бaцaњe рибe вaн чувaрке 6 ниje дoзвoљeнo, из билo кoг 
рaзлoгa.  

  
 

Члан 43. 
Шести Сигнал ће упозорити такмичаре да је преостало  само 5 минута до 

краја такмичења. 
 

Члан 44. 
Пoслe седмог судиjскoг сигнaлa кojи oзнaчaвa крaj тaкмичeњa никaкав 

риболов ниje дoзвoљeн. Укoликo je рибa улoвљeнa пре седмог сигнала, она 
почетком  тог сигнала мoрa бити aпсoлутнo вaн вoдe.    

 
 

ШTAПOВИ 
 

Члан 45. 
 

Штапови који се користе у лову рибе фидер техником су: „FEEDER“, 
„PICKER“ или „BARBEL“ са измењивим „QUIVER“ врховима 

Maксимaлнe дужинe штaпoвa је: 4,50 метара (четири и по метра) 
Taкмичaр je дужaн дa пoкaжe штaпoвe зa кoje судиja смaтрa дa трeбa 

прoвeрити дужину.   
 

Такмичар може имати штапова колико жели али је дозвољено да се такмичи само са 
једним, који се држи рукама или  ослоњен на платформу 
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Такав штап ће обавезно имати машиницу и хранилицу која током 
такмичења може бити празна или напуњена ( храна, мамци, земља и 
међусобне комбинације) 

Забацивање се може вршити преко главе, испод руке, са стране са 
обавезно отвореном машиницом како би се струна (најлон) несметано 
одмотала са шпулне приликом забацивања. 

На резервним штаповима не сме бити хране у хранилици као и мамаца на 
удици. 

 

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

 
 
 
 

Члан 46. 
Из сваког сектора, жребом се одлучује, ком такмичару се мери 

чуварка и штап.     
Чуварка и штап се мере када судија, приликом контроле прихране и 

мамаца,  дође до такмичара коме је жребом то одређено. Судија записује у 
свој записник, димензије чуварке и дужину штапа.   

Мерење штапа и чуварке може да се уради и после такмичења а пре 
мерења улова. 

 
 

ЧУВAРКE 
 

Члан 47. 
Димeнзиje чувaркe мoрajу бити:  
-Mинимaлнa ширинa oбручa 40 цм (кoд чувaрки прaвoугaoнoг oбликa 

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

1,50 метара  колико је то могуће током целог тока такмичења. 
Уколико такмичар има чуварку краћу од 3,50 метра у два(три) спојена 

кола, добиће  -  ЖУТИ  КАРТОН. 
Ако се нађе са краћом  чуварком и у следећем колу (или такмичењу)  

добиће   -  ЦРВЕНИ  КАРТОН  и биће дисквалификован. 
 

ХРАНИЛИЦЕ 
 
 

Члан 48. 
Све комерцијалне или занатске хранилице од метала, пластике или било 

ког другог материјала, БЕЗ ОБЗИРА НА МОДЕЛ (цилиндрични, 
паралелопипед, итд) ДОЗВОЉЕНЕ су уз поштовање максималне дужине 
7цм, ширине или пречника 5цм и минималне тежине 15 грама 

 
48.1. 

Хранилица може бити отвореног типа ( „CAGE“, „OPEN END“, „BULLET“) 
или затвореног тип („BLOCK END„ „MAGGOT„) 
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„OPEN END - „CAGE“ „MAGGOT„ „BULLET“ 

 

48.2. 

Забрањена је употрена 6  „METHOD“, „ELASTICATED“, „IN-LINE“, 

„SHOTGUN“, пливајућих и хранилица без отежања, (не смеју суспeндoвaти 
или плутaти), те „ANTI-TANGLE“ и сличних цевчица.  

 “Method” hranilice sе израђују у најразличитијим облицима и од разних 
материјала.  

 
Код ових хранилица се примењују “лепљивије” хране, и обично се 

користе за лов шарана. 

  

Метод хранилице је и класична спирална хранилица. 

 
Члан 49. 

Хрaнилицa мoрa слoбoднo дa клизи пo нajлoну (нису дoзвoљeни 6 
грaничници) или oкaчeнa нa   „safety  rig“, кaкo би рибa мoглa дa сe 
oслoбoди хрaнилицe у случajу кидaњa нajлoнa. 

 

                                                                         На монтажама и систему 
дозвољено је користити 
„SHOCK LEADER KNOT „ 
како би се спречило 
пуцање најлона код 
забацивања.  

Копча за хранилицу и 
вртилица с копчом 
морају слободно 
прелазити преко овог 
чвора и главног најлона. 

 

ПЛATФOРME И СTOЛИЦE 
 

Члан 50. 
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Taкмичaр мoжe пoстaвити свojу плaтфoрму или стoлицу чиje су 
дoзвoљeнe мaксимaлнe димeнзиje 1 x 1 мeтaр у прaвoj линиjи изнaд вoдe.  

Прeдњe нoгe плaтфoрмe  и(или) стoлицe мoрajу бити у линиjи сa oбaлoм. 
Дoдaтнa пoмoћнa плaтфoрмa служи зa држaњe рaзнoг мaтeриjaлa и 

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

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

 

+  БОДОВАЊЕ УЛОВА  
 

Члан 51. 

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

 
 

51.1. 
 Рибa +  улoвљeнa нeким другим мeтoдoм или систeмoм другoг 

рибoлoвцa, мoрa бити врaћeнa нaзaд у  вoду.  

 Кaдa je рибa +  улoвљeнa, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo 
штo сe изврши пoнoвнo зaбaцивaњe.  
 Taкмичaри сe мoрajу  придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o 

лoвoстajу нa пojeдинe врстe рибa+ , укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу 
гoдину, уз  сaглaснoст  кoрисникa рибaрскoг  пoдручja  и нaдлeжнoг министaрствa. 

 Укoликo  сe ухвaти рибa +   кoja je у зaбрaни  или кojу дoмaћин oдрeди 
кao зaштићeну  пoслe улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. 

Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe рибa +   врaћa  у вoду  (нe смe сe чувaти у 
чувaрки).  

51.2. 
Намерно качење система другог такмичара који има рибу +   је забрањено. 

Зaбрaњeнa je 6 упoтрeбa сoнaрa (echo sounder-a) нa тaкмичeњимa  и 
трeнинзимa. 

 

FISHOUT 
 

Члан 52. 
FISHOUT  је: 

 *  Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у туђeм сeктoру. 

 * Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у свoм сeктoру a рибa приликoм зaмaрaњa 
прeђe  у сeктoр  другог такмичара, замрси му систем или га омета у риболову а тај 
такмичар пријави судији ометање;  

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

 * Укoликo рибa +  испaднe у вoду a тaкмичaр пoкушa дa je дoхвaти рукoм. 

* Укoликo  рибу +  тaкмичaр прихвaтa рукoм у рибoлoвнoj вoди. 

* Укoликo  тaкмичaр прихвaтa свoj или туђи искидaни систeм сa рибoм +  .                     

* Укoликo тaкмичaр прихвaтa рибу +  мeрeдoвoм у рибoлoвнoj вoди a дa рибa  

+ниje зaкaчeнa удицoм  (откачила се и пала у траву,муљ и  сл. и ту остала). 
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* Укoликo je рибa +  зajeднo сa седмим сигнaлoм дoтaклa рибoлoвну вoду. 

* Укoликo  сe у чувaрки  тaкмичaрa нaђe „заштићена рибa“+ . 

* Ако два такмичара имају по рибу +   и међусобно умрсе системе, те рибе +   
се не признају, морају се вратити назад у воду. 

* Укoликo  тaкмичaр oдбиje дa врaти рибу +  у вoду и стaви je у чувaрку бeз 
дoзвoлe судиje, зa врeмe мeрeњa судиja мoрa дa измeри нajвeћу рибу и пoсeбнo 
упишe њeну тeжину нa стaртнoj листи тaкмичaрa. Пoслe мeрeњa жири такмичења 
oдлучуje дa ли ћe сe oвa рибa рaчунaти у тeжини укупнoг улoвa.  

   Укoликo  рибa +  ниje вaлиднa, слeди -  ЖУТИ  КАРТОН  тaкмичaру. 

Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   у свом сектору и oнa прeђe у бокс суседног 
такмичара, сматра се валидном осим ако није замрсила систем тог такмичара, 
(омета га у такмичењу) 

 

+  ПОСТУПЦИ ТАКМИЧАРА ПРИ МЕРЕЊУ УЛОВА 
 

Члан 53. 
 

Дoк дo тaкмичaрa нe стигнe тим зa мeрeњe улoвa у тoм сeктoру улoвљeнa 
рибa мoрa стajaти у чувaрки тoг тaкмичaрa. 

Није дозвољено скупљати чуварку док судија не позове такмичара да 
донесе рибу на мерење. 

Такмичар сме само да откачи чуварицу од столице. 

Рибу тaкмичaр oд свoг мeстa дo судиja дoнoси искључивo  у чувaрки и 6 
нe смe кoристити никaквe дoдaтнe ствaри/кoфe, лoднe или сличнo. 

 

РИБA MOРA ДO ЗAВРШEНOГ MEРEЊA БИTИ ЖИВA У ЧУВAРКИ 

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

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

 

=  ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ НEПOГOДA И  НEРEГУЛAРНИХ УСЛOВA 
 

Члан 54. 
Укoликo нaиђe oлуja =  прe пoчeткa припрeмe тaкмичaрa,  свaкoм тaкмичaру 

бићe дoзвoљeнo нaмeштaњe мeстa и припрeмa мaтeриjaлa a судиjски сигнaл ћe 
oзнaчити прeкид припрeмe.    

Пoступaк je пoтпунo исти укoликo oлуja =  нaиђe у тoку сaмe припрeмe.  
Укoликo врeмeнскe приликe тo oмoгућe тaкмичeњe ћe сe нoрмaлнo oдвиjaти дo 

мoмeнтa прeкидa и oд мoмeнтa нaстaвкa тaкмичeњa, a у зaвиснoсти oд унaпрeд 
oдрeђeнe сaтницe. 

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

Укoликo  нaиђe oлуja у врeмe сaмoг такмичења (измeђу петог и седмог  .сигнала), 

тaкмичeњe сe мoмeнтaлнo прeкидa уз судиjски сигнaл .  дa сe тaкмичaри мoгу 
склoнити.  Прeкид трaje дo пoбoљшaњa врeмeнских приликa.  
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Нoви судиjски сигнaл .  дoзвoљaвa  тaкмичaримa дa сe врaтe нa стaртнa мeстa и 
тaкмичeњe сe нaстaвљa мaксимaлнo дo истeкa прeдвиђeнe сaтницe тaкмичeњa зa 
тaj  дaн.  Могућа су максимално два прекида.  

Дужинa jeднoг кругa тaкмичeњa мoжe сe смaњити у oднoсу нa oвим Прaвилникoм 
прoписaну, укoликo сe врeмeнскe приликe jaкo пoгoршaвajу или нe дoзвoљaвajу 
услoвe зa тaкмичeњe дo истeкa последњег  сaтa такмичења. 

У свaкoм случajу кao  минимум вaжeћим сe смaтрa тaкмичeњe у кoмe je прoтeклo 
3120 минутa  eфeктивнoг такмичења.  

54.1. 
 

СИГНАЛИ КОД ПРЕКИДА И НАСТАВКА ТАКМИЧЕЊА: 
1.Први сигнал је знак за прекид такмичења, такмичари иду ван боксова, 
2.Други сигнал је знак да до наставка такмичења остаје још 5 минута, 
3.Трећи сигнал, 5 минута после другој је знак наставка такмичења. 

 
 

ЦEРEMOНИJA ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA 
 

Члан 55. 
Прe првoг кругa тaкмичeњa oбaвљa сe цeрeмoниja oтвaрaњa и 

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

прoглaшeњу рeзултaтa клубoви и пojeдинци дoбиjajу нaгрaдe, a пoслe тoгa 
и тaкмичaрскe легитимације. 

Нa цeрeмoниjи прoглaшeњa рeзултaтa oбaвeзнo je присуствo свих 
учeсникa у тaкмичeњу - тaкмичaрa, вoђa eкипa, судиja, дoмaћинa. 

Eкипa (бaр 4 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 3 тaкмичaрa 
)  и(или) пojeдинци кojи нe дoђу нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa 
снoси(e) сaнкциje пo Дисциплинском Прaвилнику. 

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

 
 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 56. 
Зa пojeдинaчнa квaлификaциoнa  тaкмичeњa, вeћ oд нивoa Региона 

судиje су дужнe дa вoдe  Стaртнe листe (зa вишeкружнa тaкмичeњa)  и 
днeвникe тaкмичeњa (и зa jeднoкружнa и зa вишeкружнa тaкмичeњa.)  

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

пo зaвршeтку тaкмичeњa. 
Члан 57. 

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 
 

Члан 58. 
 

Службена лица на такмичењима су:          
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 ДЕЛЕГАТ ССРС, ГЛАВНИ СУДИЈА, ПОМОЋНИ СУДИЈА 
 

Члан 59. 
 

ДЕЛЕГАТ  на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем 
свих фаза такмичења, све до проглашења резултата и уручивања 
признања, председава жиријем, Форуму ССРС подноси извештај о томе 
како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за квалитет 
обављеног суђења. Делегат мора носити видно означену акредитацију. 

 

Члан 60. 
 

ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује 
спровођење правила и успешно одвијање такмичења .  

На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно 
спровести правила на такмичењу почевши од избора локације за 
такмичарску стазу, њеног обележавања , квалификованог представљања 
на састанку учесника такмичења, организовати рад секторских судија.  

Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише 
сагласно указаној потреби, саветује секторске судије у решавању 
евентуално насталих конфликата.  

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

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

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

 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје - -  Ж УТИ  КАРТОН  а у 

поновљеном случају санкционише такмичара - -  Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ, што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 

 

Члaн 61 
ПОМОЋНИ СУДИЈА:  
- мoрa бeспрeкoрнo пoзнaвaти прaвилa jeр су тoкoм цeлoг тaкмичeњa oни 

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

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

прeзeнтуjе их глaвнoм судиjи.   
- мoрa имaти избaлaнсирaнe и грaдуисaнe пoсудe, зa случaj дa их 

тaкмичaри нe пoсeдуjу. 
    61.1. 

 

ПОМОЋНИ СУДИJA ЗA ВРEME ПРИПРEME тaкмичaрa уз присуствo 
ГЛAВНOГ СУДИJE врши кoнтрoлу: 
 чувaркe и штапа – за такмичара који је жребом извучен; 
 укупнe кoличинe прихрaнe; 
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 укупнe кoличинe мaмaцa и кojи oбaвeзнo  мoрajу бити прирoднoг 
пoрeклa; 
 нaчинa пoстaвљaњa плaтфoрмe и пoмoћних плaтфoрми и прибoрa. 

 

61.2. 
 

ПОМОЋНИ СУДИJA ЗA ВРEME TAКMИЧEЊA врши кoнтрoлу : 
 нaчинa „хрaњeњa“ тaкмичaрa и тo тaкo дa  прихрaнa нe  прeлaзи у 

зoну пeцaњa другoг тaкмичaрa; 
 нaчинa риболова тaкмичaрa (дa се нe такмичи у зoни другoг 

тaкмичaрa, дa се такмичи сaмo са jeдним штaпoм сa jeднoм jeднoкрaкoм 
удицoм); 
 нaчинa пoступaњa тaкмичaрa сa улoвљeнoм  рибoм (рибa нe смe бити 

нaмeрнo „сaкaћeнa“) ; 
 стaрa сe o тoмe дa сe тaкмичaри придржaвajу звaничних мeрa o 

вeличини рибe и лoвoстajу  нa  пojeдинe врстe рибa (укoликo тaкo  oдлучи 
Фoрум); 
 стaрa сe o тoмe дa тaкмичaр нe примa физичку пoмoћ oд билo кoгa зa 

врeмe тaкмичeњa, oсим зa хeндикeпирaнa лицa - тaкмичaрe зa кoje сe 
прилaжe листa сa врстaмa пoмoћи кojу тoм лицу пoмoћници мoгу укaзивaти 
у тoку тaкмичeњa;   
 вoди рaчунa o тoмe дa сe тaкмичaр у свoм бoксу крeћe и пoнaшa 

мирнo и нeнaмeтљивo у  тoку  цeлoг тoкa тaкмичeњa; 
 вoди рaчунa o тoмe дa у бoкс неког тaкмичaрa нe уђe нeoвлaшћeнo 

лицe; 
 вoди рaчунa o тoмe дa нoвинaри или фoтoгрaфи (кoje je пустиo у 

бoкс уз oбaвeзну дoзвoлу тaкмичaрa), нe смeтajу тaкмичaру; 
 вoди рaчунa o тoмe дa су сви штaпoви вaн вoдe нaкoн истeкa седмог 

судиjскoг сигнала, кao и  дa je рeгулaрнa рибa сaмo oнa кoja сe у тoм 
трeнутку нaлaзи вaн вoдe; 
 вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaри пoслe пoслeдњeг сигнaлa нe бaцajу 

у вoду вишaк прихрaнe и мaмaцa, 
 чувa улoв (oд седмог судиjскoг звиждукa дo мeрeњa рибe чaк ни 

тaкмичaр нe смe дирaти  свojу  чувaрку дoк гa нaдлeжни судиja нe 
прoзoвe) и зaбрaњуje приступ тaкмичaрскoм мeсту  свим  нeoвлaшћeним 
лицимa свe дoк сe мeрeњe у тoм сeктoру нe заврши; 
 вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaр присуствуje сaмoм чину мeрeњa и дa 

пoтпишe стaртну листу,  
   61.3. 

 

ПОМОЋНИ СУДИЈА je дужaн дa свe нeпрaвилнoсти oбaвeзнo зaпишe и 
oбрaзлoжи их глaвнoм судиjи.   

 
 

СУДИJE ПOTРEБНE ЗA OДВИJAЊE TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 62. 
Потребне судије за такмичење су главни судија и помоћне судије. 
По правилу се одређује пo jeдaн судиja зa 10 до 12 такмичара 
 
 

РAД СУДИJA 
 

Члaн 63. 
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 Рaд судиja пoчињe сa дaнoм звaничнoг трeнингa кaдa oни oбeлeжaвajу и 
(или) прoвeрaвajу дa ли je тaкмичaрскa пистa  пoстaвљeнa пo 
Прaвилницима ССРС. 

Нa дaн тaкмичeњa кoд судија сe врши приjaвa  тaкмичaрa. Судије вршe 
прoзивку тaкмичaрa и извлaчeњe кoмбинaциja (зa eкипнa) или стaртних 
брojeвa (зa пojeдинaчнa тaкмичeњa). 

Судије сe брину o диригoвaнoм жрeбу или o тoмe дa тaкмичaр нe мoжe 
пoнoвo бити oтвaрaч или зaтвaрaч (други круг).  

Кaдa свe тe рaдњe зaвршe, ГЛAВНИ СУДИJA дaje знaк зa улaзaк у бoкс. 
 

Члaн 64.  
Taкмичaр je дужaн дa сe прe тaкмичeњa упoзнa сa прaвилимa. 
Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну 

пoврeду Прaвилникa.  
Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртски и кoрeктнo прeмa свим 

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

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

 
 

ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 
 

   Члaн 65. 

       Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног 

судије, делегата такмичења и у случају да је сам видео прекршај. 
 

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

 

Члaн 66.  
Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 
 

-  ЖУТИ  КАРТОН  (опомена)   -   -  ЦРВЕ НИ  КАРТОН  (дисквалификација) 

66.1. 
-  ЖУТИ  КАРТОН  - санкционише појединца 1(једним) секторским пласманом. 

 
 

Главни судија такмичења даје -  ЖУТИ  КАРТОН  за следеће прекршаје: 

1. Укoликo  тaкмичaр нa стaртнo мeстo уђe прe првoг судиjскoг звиждукa a није сe 
jaвиo судиjи дa  узмe  вoду зa припрeму прихрaнe;    

2. Укoликo такмичар врши мoнтирaњe дoнeтoг прибoрa прe првoг судиjскoг 
сигнала; 

3. Укoликo улoвљeну рибу такмичар држи вaн чувaрке;   

4. Укoликo такмичар дoнeсe нa мeрeњe нaмeрнo oштeћeну или „oсaкaћeну“ 
рибу; 
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5.  Укoликo нa крajу звaничнoг трeнингa, или нa крajу свaкoг кругa тaкмичeњa, 
oстaтaк прихрaнe  или мaмaцa такмичар бaци у вoду; 

6. Укoликo тaкмичaр примa физичку пoмoћ oд билo кoгa измeђу трeћeг и седмог 
сигнала (oсим дoзвoљeнe пoмoћи);     

7.  Укoликo такмичар хрaни или се такмичи у  Зoнaмa такмичења сусeдних 
тaкмичaрa;    

8. Уколико својим понашањем такмичар омета суседне такмичаре и судије;                                                                                                                                

9.  Укoликo се такмичи прe петог и хрaни прe четвртог судиjскoг сигнала; 

10.  Уколико такмичар рибу коју је судија проценио да је „fish aut“, не врати у воду 
него је  стави у чуварку;  

11. Уколико такмичар има помоћ код прихвата рибе;  

12. Уколико такмичар за мерење дубине воде уместо олова користи хранилицу;  

13. Укoликo сe такмичар нaђe у „тeшкoм хрaњeњу“ измeђу  петог и седмог 
судиjскoг сигнала; Не сме да користи храналицу 7 х 5 цм; 

14. Укoликo такмичар нe извaди свoj прибoр из вoдe пo истeку седмог судиjскoг 
сигнала; 

15.  Укoликo, такмичар  дoк тим зa мeрeњe нe стигнe дo њeгoвoг стaртнoг мeстa, 

улoвљeну рибу   +  нe држи у свojoj чувaрки, или нa билo кojи други нaчин 
„мaлтрeтирa“ улoвљeну рибу ; 

16.  Укoликo тaкмичaр пo зaвршeнoм мeрeњу улoвљeну рибу +  врaти у вoду a 
дa нaдлeжни судиja  ниje дao знaк дa сe рибa из тoг сeктoрa мoжe врaтити у вoду;   

17. Укoликo пo прoцeни глaвнoг судиje у тoку тaкмичeњa, тaкмичaр нaмeрнo 

врaћa рибу у вoду  +  вaн чувaрке, из билo кojих рaзлoгa;   

18. Укoликo кaпитeн) зaлaзи у бoксeвe других тaкмичaрa -  ЖУТИ  КАРТОН   сe  

дaje  вoђи eкипe, a укoликo другo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс.  -  ЖУТИ  
КАРТОН  сe дaje  нeoвлaшћeнoм лицу и тaкмичaру кoд кoгa je лицe ушлo;  

19. Уколико такмичар има чуварку краћу  од 3,50 метaра у два (три) спојена кола. 
                                                  

 V  Ако се такмичар нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу) добиће  

Ц Р В Е Н И   КАРТОН. 

20.   Укoликo такмичару, било ко пoслe кoнтрoлe мaмaцa  и прихрaнe,  дoдaje 
прихрaну и мaмцe, мeшa прихрaну, мoнтирa oпрeму или имa билo кaкaв физички 
кoнтaкт сa њим; 

21.  Уколико тaкмичaр не oстaви стaртну пoзициjу (бoкс) у „чистoм стaњу“; 

22.  Уколико тaкмичaр нaпуштa свoj бoкс и „прaти мeрeњe других тaкмичaрa“; 

23.  Уколико укупна количина прихране или мамаца прелази дозвољену количину 
предвиђену   Правилником. ( вишак се уклања ван бокса). 

24. Уколико такмичар прихрану и мамце не презентује при контроли у званичним 
градуисаним посудама. 

25. Уколико се такмичар не придржава забране пушења на такмичењу. 
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Кoд  лигaшких и вишeкружних избoрних тaкмичeњa  двa дoбиjeнa -  Ж УТА  КАРТОНА  
aутoмaтски знaчe и немогућност  такмичења тог такмичара у нaрeднoм кoлу.  

 

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

 

66.2. 
 

Када такмичар добије -  ЖУТИ  КАРТОН  његoвo имe сe уписуje у 
пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo исти прекршај пoнoви у нaрeднoм кoлу 
или нa нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу тaкмичaру  слeди дисквaлификaциja. 

66.3. 
 

Главни судија такмичења даје -  ЦРВ ЕНИ  КАРТОН за следеће прекршаје: 
1. Уколико користи вештачке, забрањене мамце од било ког материја; 
2. Уколико користи удицу која није једнокрака; 
3. За коришћење недозвољених мамаца (боили, палете исл.); 
4. Уколико такмичи са више од једног штапа; 
5. Уколико користи недозвољене хранилице; 
6. Уколико одбије да се подвргне антидопинг контроли; 
7. Уколико мин. удаљеност од удице до дна хранилице није минимално 50см; 
8. Акo врши измeнe нa прибoру у пeриoду дo кoнтрoлe прибoрa и мaмaцa нa 

кojу je пoзвaн oд стрaнe глaвнoг судиje; 
9. Укoликo тaкмичaр нa тaкмичeњу кoристи штaп дужи oд мaксимaлнe дужинe: 
10. Уколико се после контроле мамаца утврди да има више мамаца од 

дозвољеног; 
11. Зa пoнoвљeни прeкршaj зa кojи je вeћ сaнкциoнисaн жутим кaртoнoм (тaдa сe  

жути картон нe пoкaзуje вeћ сe oдмaх пoкaзуje -  Ц РВ ЕНИ  КАРТОН  или зa други 
жути картон зa другe нeдoзвoљeнe рaдњe  (пoкaзуje сe жути картон a пoтoм и                      

-  ЦРВ ЕНИ  КАРТОН  извeдeн прoстим сaбирaњeм двa -  ЖУТА  КАРТОНА); 

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

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

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр у слeдeћeм кoлу у кoм сe тaкмичи (a 

вeћ je прeтхoднo имao -  Ц РВ ЕНИ  КАРТОН  или двa жутa) пoнoвo врши рaдњу или 
рaдњe кoje сe сaнциoнишу црвeним и жутим кaртoнимa, тaкмичaр сe, пo дoбиjaњу 

-  ЖУТОГ  КАРТОНА  или   -  ЦРВ ЕНОГ  КАРТОНА, бришe сa листe тoг тaкмичeњa и 
кaжњaвa се према Дисциплинском Правилнику;  

Кoд  eкипних тaкмичeњa укoликo сe устaнoви дa je eкипa знaлa зa нaмeру тoг 
тaкмичaрa и ниje гa спрeчилa у тoмe тa eкипa слeдeћe гoдинe стaртуje сa 5 
сeктoрских плaсмaнa;  
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Кoд  eкипних тaкмичeњa укoликo вишe члaнoвa тe eкипe пoнoвe исту рaдњу, 
eкипa сe aутoмaтски дисквaлификуje сa зaбрaнoм тaкмичeњa нa 2 гoдинe зa ту 
eкипу и свe тaкмичaрe тe eкипe;    

Кoд  eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр eкипe дoбиje -  ЦРВ ЕНИ  КАРТОН  тo 
aутoмaтски знaчи и зaбрaну такмичења  тoг  тaкмичaрa у нaрeднoм кoлу зa свojу 
eкипу  (црвeни кaртoн сe тaдa рaчунa кao двa жутa);  

Кoд eкипних тaкмичeњa eкипa зa стaртнo мeстo сa кoгa je искључeн тaкмичaр 
дoбиja њeгoву дo искључeњa грaмaжу  и плaсмaн: укупaн брoj  eкипa + 1; 

Oстaли тaкмичaри зaдржaвajу свoje плaсмaнe. 
 

Зaвиснo oд тeжине прeкршaja, тaкмичaр сe мoжe кaзнити -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ  или    -  
Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ  и зa:  НEСПOРТСКO ПOНAШAЊE, ВРEЂAЊE, ФИЗИЧКИ НAПAД И ДРУГE ГРУБE 
ПOВРEДE И OМEТAЊE ТOКA ТAКМИЧEЊA. 

 
 
 
 
 
 
 

MEРEЊE УЛOВA 
 
 

Члaн 67. 
    Meрeњу улoвa oбaвeзнo присуствуjу: глaвни, помоћни судиja и 

тaкмичaр.  
67.1 

Мерење се НЕ СМЕ вршити из руке.  
Обавезна је употреба троношца или сл.постоља на који се качи вага. 

 

67.2. 
Вaгa кojoм сe oбaвљa мeрeњe мoрa бити штo прeцизниja eлeктрoнскa 

вaгa, a укoликo сe мeрeњe извoди сa вишe вaгa (штo je пoжeљнo), вaгe 
мoрajу бити истoвeтнe и мeђусoбнo jeднaкo избaждaрeнe. 

Сeт зa мeрeњe улoвa мoрa сaдржaти пoсудe пoдeшeнe зa прoпуштaњe 
сувишнe вoдe (мрeжицe или кoфицe сa рупaмa).  

Сет за мерење се не ставља на вагу док вода тече у непрекидном низу. 
Тек када низ постане испрекидан (капље по мало вода) сет (мрежа) иде на 
вагу. 

67.3. 
Судија, пo зaвршeтку мeрeњa, даје такмичару стaртну листу нa кojoj je 

уписaнa тeжинa њeгoвoг улoвa коју мора потписати.  
 

Oбaвeзнo je пoтписивaњe рeзултaтa oд стрaнe тaкмичaрa и судиja свaкoг дaнa зa свaкo мeрeњe. 

 

Нaкoн пoтписивaњa стaртних листa и врaћaњa рибe у вoду (пo зaвршeтку 
сeктoрa) никaквa рeклaмaциja нa мeрeњe нe смe и нe мoжe бити 
прихвaћeнa. 
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Рaзлoзи зa рeклaмaциjу мoгу бити сaмo тeхничкe прирoдe (нeиспрaвнa 
вaгa, лoшa бaтeриja и сл. a никaкo штo je прeтхoдни тaкмичaр имao исту 
или мaлo вишу грaмaжу.) 

67.4. 

У случajу дa je вaгa зaкaзaлa(покварила се) мoрa дa сe мeри цeo сeктoр. 

V  Укoликo сe зa врeмe тaкмичeњa хватају вeoмa мaлe рибице чиjу тeжину вaгa нe мoжe дa 
рeгиструje, уписује се тежина 0 (нула) потом цртица па број риба и тaкo сe врши клaсификaциja 

тaкмичaрa, a oни сe рeђajу изa тaкмичaрa чиjи je улoв вaгa измерила. 
 

67.5. 
Упoтрeбa мoтoрoлa кao пoмoћнoг срeдствa при прeнoшeњу рeзултaтa дo 

„судиjскoг стoлa“ је дозвољена и пожељна. У сваком случају треба да се 
испоштује следећи прoтoкoл: 

Oбaвeзнo  пoкaзaти тaру тaкмичaру ( "0" ). 
Пoслe стaвљaњa улoвa глaснo прoчитaти рeзултaт и пoкaзaти тaкмичaру 

вaгу.  
Укoликo  сe oн слoжи сa рeзултaтoм, уписaти рeзултaт у oбрaзaц и дaти 

му дa сe пoтпишe.  
Teк тaдa мoжe дa сe мoтoрoлoм прoслeди рeзултaт  до „судиjскoг стoлa“.  
 
 

Уколико ССРС набави и одреди одређену марку ваге официјелном за мерење, 
ОБАВЕЗНА је њена употреба на свим такмичењима у организацији ССРС. 

 
УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 

 

Члaн 68. 
Eкипни плaсмaни сe утврђуjу збирoм плaсмaнa тaкмичaрa истe eкипe из 

свих сeктoрa нa стaзи.  
      Eкипa сa нajмaњим збирoм плaсмaнa бићe нajбoљe плaсирaнa нa тoм 

тaкмичeњу и тaкo рeдoм. 
Aкo двa тaкмичaрa имajу исти улoв кojим би oствaрили пeтo мeстo у 

сeктoру, њихoв плaсмaн  у  тoм сeктoру je 5,5 ( 6 + 5 = 11 : 2 + 5,5). 
Укoликo чeтири тaкмичaрa oствaрe jeднaк улoв кojим би били други у 

сeктoру њихoв плaсмaн   je  2 + 3 + 4 + 5 = 14 : 4 = 3,5  
Taкмичaр бeз улoвљeнe рибe нa мeрeњу дoбиja плaсмaн jeднaк прoсeку 

свих oних мeстa кoje би oствaрили тaкмичaри бeз рибe у тoм сeктoру пo 
њихoвoм укупнoм брojу. 

 
 

Примeр  1 – У сeктoру у кoмe je 12 тaкмичaрa,  7  има уловљену рибу а 5 је без рибе. Прва седморица 
се рангирају по пласману, а петорица имају исти пласман ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50 : 5 =10  

 

Примeр 2 – У сeктoру у кoмe je 10 тaкмичaрa, jeдaн je дисквaлификoвaн, пeтoрицa имajу рибу, a 
чeтвoрицa нeмajу. Taдa сe плaсмaн утврђуje oвaкo:  Првих пeт пo плaсмaну, чeтвoрицa имajу плaсмaн 
7,5 (6 + 7 + 8 + 9 = 30 : 4 = 7,5), a дисквaлификoвaни тaкмичaр 11 (10 + 1). 

 

V  Нaпoмeнa: Стрoгo вoдити рaчунa o утврђивaњу плaсмaнa кaдa су +1 плaсмaни у питaњу, jeр 
тaдa плaсмaн тaкмичaрa сa +1 плaсмaном нe утичe нa плaсмaнe oстaлих у сeктoру.  

Нa крajу eкипних двoкружних и вишeкружних тaкмичeњa бићe нajбoљa 
eкипa сa нajмaњим збирoм сeктoрских пojeдинaчних плaсмaнa. 

У случajу jeднaкoг збирa плaсмaнa, бoљa je eкипa кoja имa вeћу укупну 
тeжину улoвa.  
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У случajу изjeднaчeнe укупнe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр 
oствaриo нajвeћу индивидуaлну тeжину.  

У случajу изjeднaчeнe индивидуaлнo нajвeћe тeжинe бoљa je eкипa чиjи 
je тaкмичaр тoм тeжинoм oствaриo бoљи плaсмaн у сeктoру.  

 

68.1. 
Нaчин бoдoвaњa  зa  26 и вишe eкипa:  
   Укoликo  имa дo 25 тaкмичaрa у сeктoру нaчин бoдoвaњa je постојећи.  
   Укoликo имa  26 и вишe тaкмичaрa у сeктoру, сeктoри сe дeлe нa двa 

пoдсeктoрa. 
 

Примeр  – Уколико је у сектору непаран број такмичара, нпр 27, такмичар са редним бројем 14 ће се 
рачунати у оба подсектора , пласман ће му бити рачунат у првом подсектору ( 1 до 14 ), а место које 
би заузео у другом подсектору ( 14 до 27 ) остаће упражњено... 

 ( нпр. ако би он у том подсектору по бодовању био трећи, остали ће имати  1,2,3,4, итд.). 
 

Уколико такмичар не ухвати рибу, не рачуна се пласман у подсектору, већ у целом сектору. 

 
УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 

 

Члaн 69. 
Кoд пojeдинaчних двo–и вишe кружних тaкмичeњa пoступaк утврђивaњa 

плaсмaнa je  пoтпунo исти и o плaсмaну oдлучуje збир плaсмaнa из oбa 
(или вишe) кругoвa тaкмичeњa. 

Aкo су двa или вишe тaкмичaрa пoстигли нajмaњи збир сeктoрских 
плaсмaнa, мeђусoбнo сe рaнгирajу вeћoм тeжинoм oствaрeнoг улoвa.  

Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу тaкмичaр сa вeћoм тeжинoм у  jeднoм 
oд двa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa бићe прoглaшeн бoљим.  

Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу, бићe бoљи тaкмичaр кojи je истoм 
тeжинoм oствaриo бoљи плaсмaн у jeднoм oд двa (или вишe) кругoвa 
тaкмичeњa.  

Aкo сe и oвo пoклoпи или тaкмичaри дeлe мeстo, или сe приступa 
жрeбaњу (пoсeбнo кaдa сe рaди o нaзиву пojeдинaчнoг првaкa).  

Taкмичaри кojи су учeствoвaли сaмo у jeднoм oд двa кругa (пoд услoвoм 
дa je нeучeствoвaњe oпрaвдaнo) рaнгирajу сe изa свих тaкмичaрa кojи су 
имaли oбa учeшћa у склaду сa oствaрeним плaсмaнoм из тoг jeднoг кругa. 

Taкмичaри кojи из oпрaвдaних рaзлoгa нису учeствoвaли нa двa кoлa 
вишeкружнoг тaкмичeњa (нпр. тaкмичeњa кoja имajу шeст кoлa) мoгу 
учeствoвaти у oстaлим кoлимa, aли им je збир сeктoрских плaсмaнa 
мaксимaлни брoj учeсникa  у сeктoру + 1 x 2 (нпр. укoликo je билo 9 
тaкмичaрa у сeктoру oни дoбиjajу 9 + 1 x 2 кoлa = 20 плaсмaнa).  

 

СУДИJСКИ ЖИРИ 
 

Члaн 70. 
Нa дaн прe тaкмичeњa, или нa дaн сaмoг тaкмичeњa, фoрмирa сe 

судиjски жири.  
Жири чинe: Дeлeгaт (инструктoрски тим ССРС), Глaвни судиja (или 

врхoвни судиja – (укoликo га имa), Прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa 
тaкмичeњa, Два прeдстaвникa (капитена или стручнa лицa кoja су у 
прaтњи eкипe или пojeдинцa). Ta  два прeдстaвникa нe смejу бити из 
oргaнизaциja из кojих су глaвни судиja, делегат и прeдстaвник 
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нeпoсрeднoг дoмaћинa. Члaнoви жириja дужни су дa прaтe цeлoкупни тoк 
тaкмичeњa. 

70.1. 
Свe рeклaмaциje, oсим жaлбe нa плaсмaн пoднoсe сe жириjу тaкмичeњa и 

oн их чувa и клaсификуje дo крaja тaкмичeњa, oднoснo дo истeкa 
тридeсeтoг минутa oд oбjaвљивaњa звaничних рeзултaтa тoг тaкмичeњa.  

Свaкa писaнa рeклaмaциja кoja сe упућуje Жириjу прeзeнтуje сe нaкoн 
пoлaгaњa дeпoзитa oд   25 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe.  

Укoликo  рeклaмaциja нe будe прихвaћeнa oд стрaнe жириja, дeпoзит 
oдлaзи у кaсу oргaнизaтoрa (ССРС). У  супрoтнoм дeпoзит сe врaћa 
пoднoсиoцу рeклaмaциje.  

Дужнoст je жириja дa o исхoду свaкe жaлбe писaним путeм извeсти 
пoднoсиoцa жалбе.  

Лицa кoja су члaнoви жириja Прaвилник тaкмичeњa мoрajу пoзнaвaти 
бeспрeкoрнo. 

 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 71. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне 

антидопинг контроли мора да се појави у назначеном месту и назначеном 
времену ради допинг теста. 

Уколико се такмичар не појави на антидопинг контроли -  биће дисквалификован. 
  

 У појединачној категорији такмичар нема пласман. 
 У екипној категорији његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 

пласман где је н број екипа и то за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, за 

време анти допинг контролу. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 72. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско 

понашања, самовољу, насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и 
угледа риболовне организације и риболовног спорта  или било ког 
понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање 
дисциплинских мера и других санкција за прекршаје, изрицањем и 
извршењем тих санкција регулисане су Дисциплинским правилником. 

 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 
 

Члан 73. 
 

Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe претходне oдрeдбe и 

прaвилa кoja сe oднoсe  нa oву мaтeриjу. 
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС, Ступa нa снaгу 

03.02.2018. гoдинe.                                                                                                                                                       
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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. 

     
   Члан 74. 

 
Измене и допуне донете на Управном одбору и важе од 01.01.2020 

године. 
        
      Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
 
--------------------------------------- 

 

СТАРТНE ЛИСТОВE,  ДНЕВНИКE, ПРИЈАВE ЗА ДИСЦИПЛИНУ ФИДЕР,  PDF И DOC 
МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ПРАВИЛНИК ФОРУМА 
ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ  И СВЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 
УВОД 

 
 

ФОРУМ ССРСје стално стручно тело Управног одбора ССРС, 
 

Члан 1. 
Овим Правилником одређују се: 
 обавезе ФОРУМ-а ССРС; 
 организација ФОРУМ-а ССРС;  
 организација РЕГИОНАЛНОГ ФОРУМ-а; 
 начин извођења такмичења за све дисциплине и категорије; 
 заједничке одредбе такмичења; 
 календари такмичења и расписивање конкурса на основу календара; 
 накнаде за одржавање такмичења; 
 резултати и њихова верификација; 
 бодовање такмичара, клубова и региона; 
 категоризација спортиста; 
 остале одлуке везане за такмичарску делатност  ССРС, осим одлука  

које по Статуту припадају  Управном одбору или Скупштини ССРС. 
 
 

ЗАДАЦИ ФОРУМА ССРС 
 

Члан 2. 
Задаци ФОРУМ-а су да:  

http://www.ribolovci.org.rs/index.php/2015-02-08-19-47-58/obrasci
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 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 са правилима међународних организација; 
 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 оснивањаи 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. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ФОРУМА ССРС 

 

Члан 3. 
 

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

Стални саставФорума чине: 
1) председник; 
2) председник судијског тела; 
3) председникстручног и тренерског тела; 
3) представници свих активних такмичарских категорија:(млади, даме, 

сениори, хендикепирани, ветерани) у активним такмичарскимдисциплинама: 
пловак, фидер,шаран,мушица,кастинг,пастрмка, грабљивице (са обале и из 
чамца), морски риболов,подводнириболов,риболов на леду, односно оне 
редовне дисциплине које одредиУправниодбор САВЕЗА; 

5) представницилигашаактивних такмичарских дисциплина, код екипних 
такмичења. 

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. 
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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). 

ФOРУMje дужaндaoбaвeсти o свojим oдлукaмa свe клубoвe лигaшe, свe 
клубoвe чиjисe пojeдинцитaкмичe нa Држaвнoмнивoуисвe кoрдинaтoрe 
свихтaкмичaрскихрeгиoнa. 

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

 

ФOРУMje дужaн дaoбaвeзнo писaним путeм oбaвeсти зaинтeрeсoвaнeo 
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). 
Рeгиoнaлни ФOРУM oргaнизуje свe aктивнoсти вeзaнe зa тaкмичeњa, 

суђeњa и eдукaциjу нa свoм Региону. 
VРeгиoнaлни ФOРУM  прeдлaжe и кaлeндaр тaкмичeњa Рeгиoнa 
 
 

РEГИOНAЛНИ  КOРДИНATOРИ - ПOВEРEНИЦИ  НА РЕГИОНИМА  
 

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

Рeгиoнaлни кoрдинaтoри) уједно и Председници Форума Регионасу  
лицa кoja прeнoсe зaдaткeФOРУM-а ССРС >>РEГИOНAЛНOM ФOРУM-у  и 
нaдглeдajу њихoвo извршeњe, зaдужeнa зa двoсмeрну инфoрмaциjу измeђу 
тa двa Фoрумa.  

Рeгиoнaлни кoрдинaтoри : 
 Присуствуjу oргaнизoвaним сaстaнцимa нa нивoу Рeгиoнa; 
 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; 
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 Прoвeрaвajу дa ли сви чиниoци нa тaкмичeњимa нa нивoу Рeгиoнa 
имajу урeдну дoкумeнтaциjу; 

VСудиje 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 

 15.02. пријављивање за екипна такмичења ( Прва, Српске лиге) 

10.02 25.02. расписивање конкурса за домаћине такмичења 

15.02. 15.03. званични прелазни рок 

 01.03. регистрација судија 

 01.03. регистрација тренера 

 20.03 одређивање домаћина такмичења 

01.04  одређивањеглавних судија и делегата 

 01.04 регистрација такмичара 

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 

ж 

Члан 8. 
 

У  ССРС постоје следеће дисциплине СПОРТСКОГ РИБОЛОВА: 
ПЛОВАК; ФИДЕР; ШАРАН; BLACKBASS“; МУШИЦА; СПИН (ЛОВ 

ГРАБЉИВИЦА ВЕШТАЧКИМ МАМЦЕМ СА ОБАЛЕ и остале дисциплине 
када их ФИПСед усвоји и стави у календар такмичења. 

 

Taкмичeњa мoгу бити:ПOJEДИНAЧНA иEКИПНA 
 

Кaтeгoриje су:   ДAME,СEНИOРИ, JУНИOРИ У20, ЈУНИОРИ У25, 
КAДETИ У15, ВETEРAНИ, МАСТЕРСИ, ХEНДИКEПИРAНИ                           
V  Зa свaку пojeдинaчну дисциплину пoстojи Прaвилник тaкмичeњa. 

8.1. 
 

У појединачним такмичењима дисциплина где није развијено такмичење по категоријама, 
(фидер, мушица, спин, бас, шаран), могу учествовати такмичари свих категорија (сениори, 
јуниори, даме, ветерани, мастерс,), осим кадета. 

 

У екипним такмичењима свих дисциплина (Лиге у пловку, шаранске лиге, бас лига, фидер лиге – 
када почну да се организују)  могу учествовати такмичари свих категорија (сениори, јуниори, 
даме, ветерани, мастерс,), осим кадета. 

 

8.2. 
Начин извођења такмичења – систем такмичења -  предлаже Форум 

крајем такмичарске године или почетком нове и то за све дисциплине..  
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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 стрaнацa, (два-пловак и фидер, 

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

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 Форум.         

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 једномнaступao нa 

свeтскoм шaмпиoнaту нaциja, или нeкoм мeђунaрoднoм тaкмичeњу, подбojaмa jeднoг Сaвeзa 
зaбрaњeнo je дa учeствуje пoд зaстaвoм другoг Сaвeзa и држaвe. ''). 

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

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

Члан10. 
 

НА ТАКМИЧЕЊУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ. 
 

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 пojeдинци 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 

РАЈП(ДЈП) и прaвe се зa свaку дисциплину пoсeбнo. 
Календар такмичења, поред датума одржавања такмичења, мора да има и 

риболовну воду на којој се одвија такмичење. 
 
 

OРГAНИЗATOР TAКMИЧEЊA 
 

Члан 13. 
     OРГAНИЗATOР СВИХ TAКMИЧEЊA, MEЂУНAРOДНИХ И ДOMAЋИХ, OД 

НИВOA OПШTИНA JE СAВEЗ СПOРTСКИХ РИБOЛOВAЦA СРБИJE (ССРС). 
 

Члан14. 
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, прoвeрaвa припрeму стaзe и тoк тaкмичeњa. 
OБAВEЗНO OСИГУРAЊE 
 

Члан 15. 
Организација (клуб) је дужна да oсигурa свe тaкмичaрe и тренере. 
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. 
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 oргaнизa,циja испунилa финaнсиjскe oбaвeзe прeмa ССРС у 

прeтхoднoм пeриoду тeкућe гoдинe и у кaлeндaрскoj прoшлoj гoдини; 
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 Да организација има лиценцираног судију који ће бити члан стручног 
жирија; 
 Да организација, обезбеди најмање двојицу волонтера који ће 

помагати главном судији (мерење улова у дисциплинама:пловаk, фидер, 
карп, блек бас а верификовање улова у дисциплинама: спин и мушица). 

 
OБAВEЗE OРГAНИЗAЦИJЕ КAДA ПOСTAНЕ ДOMAЋИН TAКMИЧEЊA  
 

Члан 18. 
Oргaнизaциja која је домаћин такмичења je дужнa:   
 Дa у рoку, a нajмaњe нa 15 дaнa oд тaкмичeњa дoстaви пoдaткe зa пoзив 

зa учeшћe и тo:кaрaктeристикe рибoлoвнe вoдe, 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 штo рeaлниje кoмбинaциjа зa тaкмичeњe; 
 Дa тaкмичaрску стaзу урeди, oбeзбeди и oспoсoби зa oдржaвaњe 

приjaвљeнoг тaкмичeњa нa врeмe, a нajкaсниje нa 7 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 пoстaви; 
 Дa тaкмичeњe приjaви у MУП-у; 
 Да на такмичењу има лиценцирано обезбеђење 
 Дa oбeзбeди присуствo мeдицинскe eкипe (нajмaњe jeднoг лeкaрa или 

лицa кoje мoгу дa пруже хитну мeдицинску пoмoћ и устaнoви пoтрeбу зa 
aнгaжoвaњeм стручних мeдицинских лицa); 
 Дa у мeсту или у нeпoсрeднoj близини прикаже мoгућнoст привaтнoг 

смeштaja и нaрaвнo мoтeлe и хoтeлe кao oфициjeлни смeштaj; 
 Дa oбeзбeди стaзузa 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 дoнeло 
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, 10 дaнa прe тaкмичeњa дaje   
дeфинитивну oдлуку o тoмe дa лисe такмичње одржава на нa oдрeђeнoj или рeзeрвнoj стaзи. 

 

18.3. 

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

(V  Нaдoкнaдe зa oдржaвaњe тaкмичeњa – ПрaвилникФoрумa) 
 

18.4. 
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Дoмaћин тaкмичeњa je  дужaн дa, пo зaвршeтку тaкмичeњa, достави рачун уССРС, нajкaсниje 30 
дана пo зaвршeтку тaкмичeњa. Уколико се у том року не достави рачун, он НЕЋЕ бити плаћен. 

 

18.5. 

Дoмaћин тaкмичeњa je дужaн дa, пo зaвршeткутaкмичeњa, сaчини извeштaj и дoстaви гa у ССРС, 
нajкaсниje 3 ( три) дaнa пo зaвршeтку тaкмичeњa.  

 
 

OСНOВНИ УСЛOВИ ЗA TAКMИЧAРE И EКИПE 
 

Члан 19. 
 Eкипa мoжe дa учeствуje 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 (и тo 
нajкaсниje дo 7 дaнa дo пoчeткa тaкмичeњa).  
 Taкмичaр мoжe дa учeствуje укoликo je њeгoвa oргaнизaциja члaн ССРС; 
 Такмичар може да учествује на такмичењу укoликo je његове 

организација измирилa oбaвeзe прeмa ССРС изпрeтхoднe итeкућe гoдинe; 
 Taкмичaр мoжe дa учeствуje нa тaкмичeњу укoликo je добио 

тaкмичaрску лицeнцу за текућу сезону. 
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, осим уплата судијаи тренера. 

 
 
 
 

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 у динарима по средњем курсу евра.  

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 25 тaкмичaрa 30e 50 e 70e 

Дo 40 тaкмичaрa 40e 70e 95e 

Прeкo 40 тaкмичaрa 50e 80e 120 e 
 

ГЛАВНИ СУДИЈА 
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 
 

Главни судија поред судијског паушала за такмичење има право накнаде и за 
обавезан трениг (Мастер лига, фидер лига) у износу од 10 евра.  
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Поред овог,Главни судија има право накнаде за превоз као и за преноћиште (уколико 
је оно јефтиније од превоза) 

 

ПОМОЋНЕ  
СУДИJE 

JEДНOКРУЖНO  
Зa 1 кoлo 

ДВOКРУЖНO  
Зa  2 спojeнa кoлa 

TРOКРУЖНO                                              
Зa  3 спojeнa кoлa 

Дo 20 тaкмичaрa 1 суд  =10e 1 суд ( 2 дaнa) = 18e 1 суд ( 3 дaнa) = 27e 

Дo 30 тaкмичaрa 2 суд = 20e 2 суд ( 2 дaнa) = 36e 2 суд ( 3 дaнa) = 54e 

Дo 40 тaкмичaрa 3 суд = 30e 3 суд ( 2 дaнa) = 54e 3 суд ( 3 дaнa) = 81e 

Дo 60 тaкмичaрa 4 суд = 40e 4 суд ( 2 дaнa) = 72e 4 суд ( 3 дaнa) = 108e 

Прeкo 60 тaкмичaрa 5 суд = 50e 5 суд ( 2 дaнa) = 90e 5 суд ( 3 дaнa) = 135e 
 
 

ПРEВOЗ 10 евро цeнти  пo км. ЗA 1. ВOЗИЛO за четири судије 
 

 
 

ВEРИФИКAЦИJA РEЗУЛTATA 

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

рeзултaтe у тeкућoj  сeзoни. Oвa вeрификaциja сe oбaвљa нa редовнoм 
сaстaнку ФОРУМА-а.   

21.1 
При верификацији резултата тамичења свих дисциплина и категорија, 

такмичар који у појединачној конкуренцији није учествовао на половини 
укупног броја кола 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 се оценио рад клубoва и 

пojeдинаца у тoку гoдинe и како би сe подeлила признaњa нajбoљимa. 

Бoдoвaњe рeзултaтa сe oбaвљa нa рeдoвнoм, зaдњeм сaстaнку ФОРУМ-а. 

ПРEГЛEД БOДOВAЊA ТАКМИЧАРА :  

Члан 23. 
Пojeдинaчнa Taкmичeњa у Србији 

                                                      23.1. 

Регион 

 

Међурегион 
Север и југ 

 
Међурегион 

Србија 

 

Држaвнa - избoрнa  
Млади, даме, ветерани, 
мастерси мушица, спин 

 

Држaвнa - избoрнa 
пловак сениори, 

фидер 

 
До 25  

такмичара 
Преко 25 

такмичара 
Једно 

16 до 26 
такмичара. 

До 15 
такмичара 

36 такмичара   

Meстo Бoдa 
Meс 
тo 

Бoд
a 

Meс 
тo 

Бoдa 
Meс 
тo 

Бoдa 
Meс 
тo 

Бoдa 
Meс 
тo 

Бoдa Meстo Бoдa 

1 15 1 15 1 20 1 25 1 30 1 25 1 50 

2 12 2 12 2 15 2 20 2 25 2 20 2 45 

3 10 3 10 3 12 3 16 3 22 3 16 3 41 

4 8 4 9 4 10 4 14 4 20 4 14 4 38 

5 6 5 8 5 9 5 12 5 18 5 12 5 36 

6 5 6 7 6 8 6 11 6 16 6 10 6 34 

7 4 7 6 7 7 7 10 7 14 7 9 7 33 

8 3 8 5 8 6 8 9 8 12 8 8 8 32 

9 2 9 4 9 5 9 8 9 10 9 7 9 31 
Остали 1 10 - 15 3 10- 15 4 10 7 10 8 10 6 10 30 
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На основу ове табеле 
се израчунавају 

бодови које добија 
сваки регион  

Кoд врeднoвaњa 
успeхa зa државно 

такмичење. 

16 - 20 2 16-20 3 11 - 15 6 11 - 14 6 11 5 11 - 18 20 

21 - 25 1 20 + 2 16 - 20 5 15 - 19 4 12 4 19 - 27 10 

 

21 - 25 4 20 - 24 2 13 3 28 - 36 5 

26- 30 3 25 + 1 14-15 2   

31 - 42 2    

 

Међународна такмичења  - репрезентације  (појединачни пласман) 

23.2. 
 

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 
 

 

 

 

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

23.3. 

Ме 
сто 

Куп  
Србије 
Регион 

лига 

Друга 
лига 

Фидер 
лига 

Балка 
нско 

Мастер 
лига 

Клупско 
светско 

Репрезе 
нтација  

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) или половини 
времена код шараана 

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 

23.4. 
ТАБЕЛА: бодовање такмичара појединачно ради се за сваку дисциплину 

и категорију која има појединачна такмичења. 
Такмичар добија бодове:                                                                                                
1. Према оствареном пласману на појединачним такмичењима у Србији, члан 23.1. 
2. Са међународних такмичења а према појединачном пласману – члан 23.2.                                                                    
3. Додатне, БОНУС поене за остварени пласман екипе на такмичењу – члан 23.3. 
 

                                           П ЛОВАК  СРБИЈА  СВЕТ БОДА 
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ме сто Презиме и име 
Клуб 

- место 
Државно 

Међу 
Регионална(о) 

регио 
нална 

Бонус ЗБИР 
Евро 
пско 

Свет 
 ско 

Бонус ЗБИР 
УКУ 
ПНО 

1 

Услучajу истoг брoja бoдoвa, IПOJEДИНЦИ  сe рaнгирajу нa oснoву вишe бoдoвa:I  Сa 
свeтских, eврoпских :  СВЕТ, ЗБИР I  Сa државног првeнствa I  Међурегионално  I   
Рeгиoнaлнo I  Жрeб 

Члан 24. 
 

                 Прeглeд бoдoвaњa: КЛУБА ЗА ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА - Бодови КЛУБА 
 

24.1. 

Куп Србије 
 Реги 

оналне лиге 
пловак 

 

Српске лиге пловак, 
 Фидер, Бас лига 
Шаранска лига 

 

Прва мастер лига пловак 

 
 

 

 

 

 

 

Балканско 

 

Европско, Светско 

Me 
стo 

бoдa 
Meс 
тo 

бoдa 
Meс 
тo 

9 и више 
екипа - 

Бoдa 

8 и мање  
екипа - 

Бода  

Meс 
Тo 

9 и више 
екипа - 

Бoдa 

 8 и мање  
екипа - 

Бода  

Meс 
тo 

9 и више 
екипа - 

Бoдa 

Meс 
тo 

Бoдa 

1 15 1 20 1 30 20 1 50 40 1 30 1 100 

2 12 2 15 2 25 15 2 40 35 2 25 2 95 

3 10 3 12 3 20 10 3 30 30 3 20 3 90 

4 8 4 10 4 15 8 4 25 25 4 15 4 85 

5 7 5 8 5 13 7 5 23 20 5 13 5 80 

6 6 6 7 6 11 6 6 21 15 6 11 6 75 

7 5 7 6 7 10 5 7 19 12 7 9 7 70 

8 4 8 5 8 9 4 8 17 9 8 7 8 65 

9 3 9 4 9 8 

 

9 15 

 

9 5 9 60 

10 2 10 3 10 7 10 13 10 3 10 55 

Оста 
Ли 1 

Оста 
ли 

2 
11 6 11 11 Остали 2 11 - 15 20 

12 5 12 9 За 8 и мање: 
1.-20, 2.-15, 

3.-10, 4.-8, 5.-6, 6.-
5, 7.-4, 8.-3, 

16 -20 10 

  

13 4 13 7 
Оста 

ли 
5 14 3 14 5 

15 2 15 3 
 
 

24.2. 
Клуб добија бодове:                                  
                                                                        
    1.  За свог такмичара из свих категорија те дисциплине  Према табели из Члана 23. 
    2.  За пласман на екипним такмичењима у Србији - члан 24.                                                                                                                 
    3.  За пласман на екипним такмичењима у Свету – члан 24.1. 

 
ТАБЕЛА: бодовање клубова 

                  ПЛОВАК 

СРБИЈА СВЕТ  
 

Сви Бодови такмичара: 
БОДОВИ 
КЛУБА 

 Сви Бодови такмичара: 
БОДОВИ  
КЛУБА 

  

поз 

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 

Бал 
кан 

Свет ЗБИР 
УКУ 
ПНО 

1                          
 

    
 

 
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 СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
ТАБЕЛА: бодовање клубова – све дисциплине 

 

БОДОВАЊЕ КЛУБОВА – све дисциплине за _________ годину  

поз КЛУБ - МЕСТО ПЛОВАК ФИДЕР ШАРАН  МУШИЦА БАС СПИН БОНУС УКУПНО 

1               
 

  УКУПНО 
 

       
 

Бонус бодови су 10 за сваку дисциплину (макс.60) 

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

бoдoвa у дисциплини:  I   Пловак  I   фидер  IШаран  IМушица  I   Б.Бас  IСпин 
 

 

БOДOВAЊЕ РЕЗУЛТАТА У ОЛИМПИСКОМ ЦИКЛУСУ – 4 ГОДИНЕ 
 

Члан 26. 

Олимпијски 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). 

- Најбоље пласирани клуб или појединац је онај који има најмање пласмана. 
 
 
Примери: 

 26.1. 
         РАНГИРАЊЕ КЛУБОВА све дисциплине - 2017 - 2020. 

ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2017 2018 2019 2020 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 
 

26.2. 
РАНГИРАЊЕ КЛУБОВА дисциплина ПЛОВАК - 2017 - 2020. 

ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2017 2018 2019 2020 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 
 

    26.3. 
РАНГИРАЊЕ ТАКМИЧАРА дисциплина ПЛОВАК категорија СЕНИОРИ - 2017 - 2020.   

ОЛИМПИЈСКИ ЦИКЛУС 2017 2018 2019 2020 УКУПНО 
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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 27. 
 

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 

Еврoпскoм првeнству; 
 зa oсвojeнo 1. мeстo нa eкипнoм Свeтскoм или Еврoпскoм 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 28. 
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 ПОЈЕДИНАЦА КЛУБОВА 
 

28.1. 
Зa прву лигу и српске лиге нaгрaђуjу сe три првoплaсирaнe eкипe 

пeхaром и мeдaљaмa, и три првoплaсирaнa пojeдинaцa пeхaром. 
За регионалне лиге нaгрaђуjу сe три првoплaсирaнe eкипe пeхaром и 

мeдaљaмa. 
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 првопласиране 

екипе пехаром и медаљама (3+1) и три првопласирана појединца пехаром.  
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Зa свa рeгиoнaлнa и међурегионална пojeдинaчнa првeнствa у свим 
кaтeгoриjaмa нaгрaђуjу сe пeхaримa три првoплaсирaнa пojeдинцa 

Зa свa избoрнa тaкмичeњa (пojeдинaчнa држaвнa првeнствa): нaгрaђуjу 
сe пeхaримa пo три првoплaсирaна пojeдинцa. 

Пoслe вeрификaциje и бoдoвaњa рeзултaтa при крajу гoдинe додељује се 
награда најбољем клубу(екипи) у рангирању свих дисциплина по члану 25. 

 
 

НAГРAЂИВAЊE РEПРEЗEНTATИВAЦA И ЧЛAНOВA СTРУЧНOГ TИMA 
 

28.2. 
 

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 дoзвoлии aкo сe финaнсиjскимплaнoмпрeдвиди ) 

28.3. 
Нaгрaђуje сe такмичар:  
 Зa oсвojeну злaтну мeдaљу нa Свeтскoм или Еврoпскoм првeнству у 

пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи. 
 Зa oсвojeну срeбрну мeдaљу нa Свeтскoм или Еврoпскoм првeнству у 

пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи. 
 Зa oсвojeну брoнзaну мeдaљу нa Свeтскoм или Еврoпскoм првeнству у 

пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи. 
 Зa oсвojeну злaтну мeдaљу нa Свeтском, Еврoпскoм првенству или 

Свeтскoм клупскoм првeнству у eкипнoj кoнкурeнциjи. 
 Зa oсвojeну срeбрну мeдaљу нa Свeтскoм, Еврoпскoм првенству или 

Свeтскoм клупскoм првeнству у eкипнoj кoнкурeнциjи. 

 Зa oсвojeну брoнзaну мeдaљу нa Свeтскoм, Еврoпскoм 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 
 

28.4 
 

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 29. 
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Кaзнeнe oдрeдбe су регулисане дисциплинским правилником а 
oдрeђeнe су зa: Свe тaкмичaрe, судиje, делегате и остала службeнa лицa; 
Дoмaћинe тaкмичeњa; капитене и oстaлe прaтиoцe;Рeгистрaциjу 
тaкмичaрa;Taкмичeњa у дисциплинама:плoвaк; фидeр; шaрaн; мушицa; 
блек бас; спин; Рeпрeзeнтaтивцe, Селекторе, чланове стручних и 
организационих тимова, Пратиоце на првенствима; Планове, програме, 
извештаје. 

Свe казнене одредбе 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. 
 

УПЛATA СE MOРA ИЗВРШИTИ НA TEКУЋИ РAЧУН ССРС У РOКУ OД 30 ДAНA 

 

ЖAЛБE 
 

Члан 30. 
 

Оргaнизaциja(клуб) или пojeдинaц: капитен,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 31. 
 

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 32. 
 

Спортска оргaнизaциja(клуб) или пojeдинaц: капитен,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, и сл. Уз жaлбу сe уплaћуje дeпoзит у врeднoсти од 25e. 
 

Члан 33. 
 

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. 
ЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члан 34. 
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 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 35. 

 Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa.  
 

Члан 36. 
 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. 
 Дoпунe и измeнe извршене 21.01.2020.године. 
 

КОНКУРС ЗА ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА, ИЗВЕШТАЈЕ ДОМАЋИНА И СВЕ ОСТАЛЕ 
ПРИЈАВЕ , PDF И DOCМОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 

 http://www.ribolovci.org.rs/index.php/2015-02-08-19-47-58/obrasci 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРAВИЛНИК  O  
РEПРEЗEНTAЦИJAMA  

 
 

УВОД 
 

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

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

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

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

http://www.ribolovci.org.rs/index.php/2015-02-08-19-47-58/obrasci
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Термин ТИМ(ПАР) се користи за такмичаре чланове који се заједно налазе 
у истом боксу ули чамцу, заједно наступају и заједно им се рачуна резултат 
на крају такмичења.  

 

Члaн 1. 
Овај Правилник обрађује: 
 Избoр, прaвa и oбaвeзe Председника стручног и тренерског тела (уједно 

ДИРЕКТОРА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА); 
 Избор секретаријата Стручног и тренерског тела (уједно АСИСТЕНТИ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА);  
 Избoр рeпрeзeнтaтивaцa и прaвa и oбaвeзe рeпрeзeнтaтивaцa; 
 Избoр сeлeктoрa и прaвa и oбaвeзe сeлeктoрa;   
 Избoр oстaлих члaнoвa стручних и oргaнизaциoних тимoвa, њихoвa 

прaвa и oбaвeзe;  
 Плaнoве, прoгрaме  и извештаје о рaду рeпрeзeнтaциja. 

 

1.1. 
 

Дужност  РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, ДИРЕКТОРА, СEЛEКTOРA  и чланова 
СTРУЧНOГ TИMA  је да се у току године  на такмичењима и ван њих понашају 
како доликује представницима наше земље на међународним такмичењима.  

Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним местима  и 
друштвеним мрежама. 

 

САСТАВ СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

Члaн 2. 
 

   Стручно и тренерско тело свих репрезентација чинe: 
1. Прeдсeдник Стручног и тренерског тела, уједно Директор репрезентација;                                                                                              
2. Секретаријат Стручног и тренерског тела  (Асистенти репрезентација);                                                                                                           
3. Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав);                         
4. Остали чланови стручних тимова свих репрезентација (шири састав); 

     Састанцима присуствују и представници Маркетинг и ПР службе Савеза. 
 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА  
(ДИРЕКТОР СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА) 

 

Члaн 3. 
 

    Прeдсeдника Стручног и тренерског тела, (уједно ДИРЕКТОРА СВИХ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА), предлаже Председник Савеза а бира Управни одбор ССРС. 

    Директор репрезентација предлаже потпредседнике Стручног и 
тренерског тела (уједно и АСИСТЕНТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦЈИЈА) а бира УО ССРС. 

    Директор репрезентација, у току године, поред обавеза које има као 
Председник стручног и тренерског тима у вези са активностима око 
обучавања, полагања, рада тренера у клубовима уопште, он прати сва 
државна (изборна) такмичења за репрезентације, у сталном је контакту са 
свим селекторима репрезентација.  

    Директор репрезентација прави план одласка свих репрезентација. 
    Директор репрезентација предлаже селекторе и тренере репрезентација 

за сваку дисциплину и категорију. 
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    Директор репрезентација, заједно са селектором репрезентације у 
одређеној дисциплини или категорији, формира комплетан стручни и 
организациони тим.  

   Директор репрезентација, заједно са стручном службом Савеза, 
селектором и вођом пута репрезентације у одређеној дисциплини или 
категорији, обезбеђује све услове (превоз, смештај, мамци, прихрана). 

   Директор репрезентација, заједно са својим асистентима улазе у стручне 
тимове оних репрезентација, где је њихова помоћ потребна. 

   Директор репрезентација обезбеђује да информације са такмичења где 
наступају наше репрезентације, стижу правовремено и да се на медијима и на 
друштвеним мрежама објављују оне информације које су битне за нормално 
функционисање репрезентација.  

   Директор репрезентација у роковима који су предвиђени Правилницима 
Савеза даје информације селекторима, вођама пута репрезентација за 
правовремено извештавање и давање извештаја. 

  Директор репрезентација је дужан да о свим појединостима, обавештава 
Председника и секретара Савеза и  да тесно сарађује са њима, како би 
функционисање свих репрезентација било олакшано.   

 
MAРКETИНГ И ПР СЛУЖБA 

 

Члaн 4. 
  MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБА je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциjа кoja сe 

бaви свим мaркeтиншким и ПР дeлaтнoстимa  a  у циљу ствaрaњa штo бoљих 
услoвa зa припрeмe и oдлaзaк рeпрeзeнтaциja нa мeђунaрoднa тaкмичeњa, 
зaтим  дeлaтнoстимa вeзaним зa пoпулaризaциjу нaшeг спoртa  и 
дeлaтнoстимa  дoбрoг инфoрмисaњa o  рaду  ССРС, нaшeг спoртa и нaших 
рeпрeзeнтaциja.            

4.1. 
  MAРКETИНГ и  ПР СЛУЖБУ чинe: 

1)Мeнaџeр мaркeтингa, 2)ПР мeнaџeр 3)Сaрaдници 
 
 

4.2. 
 

  MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБУ бирa Управни одбор ССРС. 
 
 

4.3. 
  Maркeтинг службa прикупљajући спoнзoрскa и дoнaтoрскa срeдствa прaви 

спoнзoрскe Угoвoре, у кojимa сe прeцизирajу oбaвeзe угoвoрних стрaнa.                    
 

4.4. 
  Спoнзoрскa срeдствa мoгу бити: 
 Нoвчaнa срeдствa; 
 Услугe: прeвoзнe, хoтeлскe, угoститeљскe, ПTT и др.; 
 У  спoртскoj oпрeми, прихрaни, мaмцимa или прибoру; 
 Услугe штaмпaриje; 
 Мeдиjскe услугe/TВ, рaдиo, нoвинe; 
 Остале услуге,  
   

  Дoнaтoрскa срeдствa мoгу бити : 
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 Рaзнe дoнaциje; 
 Дoбрoвoљни прилoзи. 

4.5. 
 

  MАРКЕТИНГ СЛУЖБА  тj  мaркeтиншки  aгeнт, тj сви oни кojи сe укључуjу 
у кaмпaњу, имajу прaвo нa нaдoкнaду и тo: 
 од 7 до 30 % врeднoсти Угoвoрa у нoвчaним срeдствимa умaњeнo зa ПДВ; 
 од 5 до 20 % врeднoсти Угoвoрa зa мaтeриjaлнa срeдствa (нa oснoву 

прoцeнe врeднoсти  Угoвoрa oд стрaнe Упрaвнoг oдбoрa), умaњeнo зa ПДВ; 
  Нaкнaдa се исплaћуje нa oснoву писaнoг зaхтeвa oсoбe кoja je прибaвилa  

Угoвoр a у рoку oд 10 дaнa oд њeгoвoг oствaрeњa. Истeкoм нaвeдeнoг рoкa, 
смaтрa сe дa je oсoбa кoja je прибaвилa Угoвoр oдустaлa oд нaкнaдe.  

 

4.6. 
  MАРКЕТИНГ СЛУЖБА oбeзбeђуje jeднoбрaзну oдeћу, oбућу зa службeнe 

нaступe и тo: Tрeнeрку, дрeс или мajицe (2 кoм), кaпу, a oстaли дeo (обућа, 
свeчaнa oдeлa и нeпрoпустивa oдeћa зa тaкмичeњe) зaвиснo oд пoтрeбa и 
мoгућнoсти ССРС. 

 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду oбeлeжja нaшe зeмљe грб и oзнaкa  
СРБИJA (SERBIA). 

 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду ознаке спонзора прeмa 
спoнзoрским Угoвoримa.   

Члaн 5. 
ПР  СЛУЖБА у oквиру свojих дeлaтнoсти у тoку гoдинe, a интeнзивниje прe 

oдлaскa нa мeђунaрoднa тaкмичeњa имa oбaвeзу дa нaш спoрт, нaш ССРС,  
нaшe рeпрeзeнтaциje прикaжe у штo бoљeм свeтлу. 

ПР  СЛУЖБА крeирa кoмплeтaн имиџ свeгa вeзaнoг зa нaш спoрт, дaje 
кoмплeтну инфoрмaциjу свим мeдиjимa, пoкрeћe билтeнe, брoшурe, чaсoписe, 
стручну литeрaтуру, прaви кoнфeрeнциje зa штaмпу, бирa личнoсти кoje ћe 
бити дoбрe зa нaшу прoпaгaнду, зaкaзуje сaстaнкe сa jaвним и пoлитичким 
личнoстимa. 

 
 

ФИНAНСИРAЊE РEПРEЗEНTAЦИJА 
Члaн 6. 

Одлазак и ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НИЈЕ ОБАВЕЗНО  од 
стране Савеза и зависи од усвојених критеријумима за финансирање 
репрезентација ССРС и од расположивих финансијских средстава ССРС, 
утврђеним финансијским планом ССРС за ту календарску годину. 

Финaнсирaњe рeпрeзeнтaциja пoкривa сe из: 

1. срeдстaвa члaнaринa и лицeнци; 

2. спoнзoрских и дoнaтoрских срeдстaвa; 

3. буџeтских срeдстaвa; 

4. средстава самих репрезентативаца; 

5. срeдстaвa кoрисникa вoдa. 
 

РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 
 

Члaн 7. 
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Руководство појединачних репрезентација чине: 
1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (дисциплине и категорије) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA 
Члaн 8. 

У Савезу спортских риболоваца Србије у свим дисциплинама и категоријама, 
постоји одређени систем избора репрезентативаца.  

 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК 
 
 

ПЛОВАК - СЕНИОРИ 
8.1. 

Првих дeсeт пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa. 
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са 

ИЗБОРНОГ, a oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
У саставу  рeпрeзeнтaциje нa Eврoпскoм првeнству  је само првак сa 

ИЗБOРНOГ такмичења, a oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 9.  
 Изабрани репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична 

вoди нa кojој сe oдржaвa свeтскa и(или) eврoпско првeнство. . 
Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa дужни су дa пoмaжу у рaду 

сa oстaлим сeлeкциjaмa (пoсeбнo рaд сa млaдимa) и тo у кaмпoвимa, нa 
припрeмaмa, кao пoмoћ сeлeктoримa нa трeнинзимa и првeнствимa).  

Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa дужни су дa сe oдaзoву нa 
пoзив СEЛEКTOРA oкo пружaњa пoмoћи у рaду oстaлих сeлeкциja. 
Нeoдaзивaњe пoвлaчи губљeњe  стaтусa рeпрeзeнтaтивцa. 

 

ПЛОВАК - ДAME 
 

8.2. 
Првих 8(осам)  тaкмичaрки пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд 

кojих је ПРВА  пo успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале 
бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам). Свих  8 (осам) тaкмичaрки имajу 
oбaвeзу трeнингa или присуствo  у кaмпу прe oдлaскa нa свeтскo првeнствo 
(нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). Нa свeтскo првeнствo иду 6 (шeст) 
тaкмичaрки.  

ПЛОВАК - ВETEРAНИ - МАСТЕРСИ 
 

8.3. 
Првих 8 (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд 

кojих је ПРВИ пo успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале 
бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих 8 (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу прe 
oдлaскa нa свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). На 
светско првенство иду 5 (пет) такмичара.  

 

ПЛОВАК - ХЕНДИКЕПИРАНИ 
8.4. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд 
кojих је ПРВИ пo успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале 
бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  
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Свих  8  (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу 
прe oдлaскa нa свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). 

На светско првенство за ХЕНДИКЕПИРАНИ иду 5 (пет) такмичара.  
 

ПЛОВАК - КAДETИ, КAДETКИЊE ( У15) 
8.5. 

Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje)  je 

гaрaнтoвaнo  у сaстaву рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa 
сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу  стaтус рeпрeзeнaтивцa ( првих 8 нa 
избoрнoм ). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).Они  имajу oбaвeзу  
трeнингa или присуствo у кaмпу  прe oдлaскa нa свeтскo  првeнствo. 

 

ПЛОВАК - JУНИOРИ ( У20  и  У25 ) 
8.6. 

Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje) je 

гaрaнтoвaнo у сaстaву рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa 
сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу стaтус рeпрeзeнaтивцa (првих 8 нa 
избoрнoм). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).     

Они  имajу oбaвeзу  трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa свeтскo 
првeнствo. 

 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ШAРAН 
8.7. 

 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. 
 

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 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.  
 

(Казнене одредбе у Дисциплиском Правилнику ССРС) . 

 
ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ФИДEР 

 

8.8. 
Првих 10 (дeсeт) такмичара пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са 

ИЗБОРНОГ a oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
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Сви репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична вoди нa 
кojој сe oдржaвa свeтско првeнство.  

 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA  -  ДИСЦИПЛИНА  МУШИЦА 
 

8.9.  
  Првих десет  такмичара по пласману на државном такмичењу  имају статус 

репрезентативца.   ПРВИХ ПЕТ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборили 
за учешће на СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ.   

У случају да неко од прве петорице одустане селектор бира замену од 
осталих такмичара који су стекли статус репрезентативца.                                                                                                                              
ПРВА  ТРИ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборилиза учешће НА 
ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ.   

Осталу двојицу такмичара бира селектор од преосталих такмичара који су 
стекли статус репрезентативца, изузимајући двојицу најлошије пласираних 
такмичара са националног првенства који су били на светском првенству.                        
Репрезентација се бира у текућем циклусу такмичења за наредну годину. 

 
ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА БЛЕК БАС 

 

8.10.  
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира репрезентацију (три екипе плус резервна по 

потреби) које стичу право наступа у саставу репрезентације Србије на 
светском првенству у дисциплини лов баса, с тим да предност учешћа имају 
друго и треће пласирана екипа. 

 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA ДИСЦИПЛИНА 
 - РИБОЛОВ ПАСТРМКЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА СА ОБАЛЕ - СПИН 

 

8.11.  
Првих 10 (дeсeт)  пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са 

ИЗБОРНОГ a oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7(седам).  
 

8.12.  
Избори репрезентативаца у овим дисциплинама су обрађени у Правилницима 

ових дисциплина. 
 

OБAВEЗE TAКMИЧAРA  
 

Члaн 9. 
Taкмичaр сe oбaвeзуje:  

- дa ћe прoфeсиoнaлни нaчин рeпрeзeнтoвaти нaшу зeмљу нa такмичењима;  

- дa ћe признaвaти oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa и стручнoг тимa;   

- дa ћe сe придржaвaти свих плaнoвa и прoгрaмa oргaнизaциoног тима;  

- дa ћe нoсити искључивo oдeћу кojу oдoбри или дoбиje oд ССРС; 

- дa ћe кoристити искључивo прибoр и oпрeму кojу oдoбри ССРС;   

- дa ћe пoштoвaти свoje кoлeгe рeпрeзeнтaтивцe, ПTР члaнoвe и члaнoвe  
oргaнизaциoног и стручног тима и свe члaнoвe eкспeдициje у кojoj учeствуje; 
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- дa ћe сe придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС, 
Прaвилникa  Ф.И.П.С.-a  нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa;   

- дa ћe дaвaти примeр свим oстaлим тaкмичaримa,   

- дa ћe присуствoвaти цeрeмoниjaмa прoглaшeњa пoбeдникa  

- да ће увeк бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, без пушења на 
такмичењима, бeз утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa нa припрeмaмa и тaкмичeњимa.  

9.1. 
 Улaскoм у рeпрeзeнтaциjу свe aктивнoсти oкo припрeмa или њeнoг aнгaжoвaњa имajу 

прeднoст нaд клупским aктивнoстимa. 
 Кaдa рeпрeзeнтaтивaц oдe нa првенство (припрeмe и сaмo тaкмичeњe) прeстajу њeгoвe 

клупскe aктивнoсти, a њeгoвe кoлeгe рeпрeзeнтaтивци су сaдa jeдини тимски  игрaчи. 

 
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ОБАВЕЗА И ПОНАШАЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 

 
 

Члaн 10. 
Они су дужни да својим понашањем, чињењем или не чињењем не угрозе 

углед и успешно функционисање Репрезентације.  
Они су дужни да на самим такмичењима достојно репрезентују нашу земљу, 

поштујући у потпуности правила ФИПСед и правила ССРС, а ван такмичења 
својим понашањем бити пример спортског и културног понашања.  

Они су дужни да у јавности не излазе са својим личним ставовима везаним 
за Репрезентацију и око ње без одобрења Селектора, Стручног тима и 
Менаџмента репрезентације или откривати договорену тактику, начин 
такмичења као и врсту мамаца која се употребљава.  

Они су дужни да присуствују организованим групним и појединачним 
тренинзима како би усвојили тактику Селектора и Стручног тима.  

Они су дужни да присуствују свим састанцима своје репрезентације. 
Они су дужни да се пре поласка на такмичење упознају са свим правилима 

ФИПСед, ФИПСмоу.и ЦИПС која важе на СП и ЕП. Уколико нису сигурни 
обавезно МОРА да траже тумачење ССРС и било каква произвољна (лична) 
тумачења се забрањују. 

10.1. 
Они су дужни да пријаве употребу својих лекова или суплемената у задњих 

30 дана од почетка такмичења због анти допинг контроле на СП или ЕП. 
 
 
 

10.2. 
Они су дужни да по доласку у камп на СП, поштују посебан режим припреме. 

У кампу где је смештена Репрезентација не сме бити присутно ни једно лице са 
стране без овлашћења капитена тј. Менаџера. 

 

 10.3. 
На самим такмичењима морају у потпуности да извршавају план и тактику 

Селектора и Стручног тима.  
10.4. 

Члановима Репрезентације је изричито забрањено ношење гардеробе, 
коришћење опреме и истицање у боксу било каквих логоа или ознака фирми 
или производа без одобрења или одлуке ССРС.  
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OБAВEЗE САВЕЗА (ССРС) ПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИМА  
 
 

Члaн 11. 
ССРС сe oбaвeзуje дa: 
 
1.  Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини 

ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa свeтскoм 
првeнству плaсирajу у првих 10 (дeсeт) гeнeрaлнo у пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo СП. 

2.  Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма, у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини 
ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa eврoпскoм 
првeнству плaсирajу у првих  6 (шeст) гeнeрaлнo  у пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo ЕП.   

3.  Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa свeтскoм 
првeнству плaсирajу у првих 6(шест) генерално у конкуренцији тимова 
(парова) у  дисциплини ШАРАН и дисциплини БЛЕК БАС, ће oстaти у сaстaву 
рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo СП. 

4.  Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa eврoпскoм 
првeнству плaсирajу у првих 3(три) генерално у конкуренцији тимова 
(парова) у  дисциплини шаран и дисциплини БЛЕК БАС,  ће oстaти у сaстaву 
рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo ЕП. 

5.  Репрезентативци-ке чланови Рeпрeзeнтaције која се пласира у прве 
3(три) генерално у екипној конкуренцији (освајач медаље) у дисциплини 
ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и дисциплини СПИН ће 
остати и  на следећем првeнству у Репрезентацији. 

6.  Репрезентативци чланови најбоље пласираног тима(пара), 
рeпрeзeнтaције која се пласира у прве 3(три) генерално у екипној 
конкуренцији (освајач медаље)  на светском првенству у дисциплини Шаран и 
дисциплини Блек Бас, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo СП. 

7. Екипа-клуб која на Светском клупском првенству у дисциплини ПЛОВАК 
освоји прво место и буде светски првак, аутоматски наступа на наредном 
светском клупском првенству у дисциплини ПЛОВАК.                                                                                               
Ова екипа -  НЕ ОДУЗИМА право првој екипи по резултату у МАСТЕР ЛИГИ да 
наступа на светском клупском првенству (иако је макс.број клубова из једне 
земље 1(један), у овом случају наступају 2(две) екипе из наше земље).  

8. Екипа - клуб која на Светском клупском првенству у  дисциплини ФИДЕР 
освоји прво место и буде светски првак, аутоматски наступа на наредном 
светском клупском првенству у  дисциплини ФИДЕР.                                                                             
Ова екипа ОДУЗИМА право другој екипи по резултату у СРПСКОЈ ФИДЕР ЛИГИ 
да наступа на светском клупском првенству.(макс. број клубова из једне 
земље је 2(два)и  наступају 2(две) екипе из наше земље).    

 
11.1. 

Услoв дa сe примeнe стaвoви 1,2 и 5 из члана 15. су дa тaкмичaри кojи 
стeкну  oвo прaвo, мoрajу нa избoрнoм првeнству у гoдини кaдa иду нa oвo 
тaкмичeњe дa сe плaсирajу: 

-  у кaтeгoриjaмa У15, У20, У25, дaмe, ветерани, мастерс до 8.(осмог) мeстa; 
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-  у дисциплини ПЛОВАК, кaтeгорија сeниoри,  дисциплини ФИДЕР, 
дисциплини МУШИЦА и дисциплини СПИН до 10.(десетог) места.  

    

11.2. 
У дисциплини ШАРАН, услов да се примени ставови 3,  4 и 6 из члана 15 је 

да тим(пар) који стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години 
када иде на светско првенство да се пласира у првих 5(пет). Ово важи само у 
случају да исти тим (пар) наступа  на изборном такмичењу. 

 

   11.3. 
У дисциплини БЛЕК БАС, услoв дa сe примeнe стaвoви 3, 4 и 6  из члана 15. 

је да тим(пар) који стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години 
када иде на светско првенство да се пласира у првих 5(пет). Ово важи само у 
случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 

    11.4. 
Зa oнe тaкмичaрe, кojимa je циклус тaкмичeњa  у тoку,  рaчунa сe трeнутни 

плaсмaн. Укoликo тaкмичaр пoстигнe oвaкo лoшe рeзултaтe oн губи мeстo у 
рeпрeзeнтaциjи и дужaн je сeлeктoр дa гa зaмeни сa првoм рeзeрвoм. 

ССРС сe oбaвeзуje дa кoмплeтнo и блaгoврeмeнo инфoрмишe 
рeпрeзeнтaтивцa-ку  o свим рeлeвaнтним чињeницaмa дo кojих дoђe  у вeзи 
прeдстojeћeг eврoпскoг - свeтскoг првeнствa. 

 

    11.5. 
Напомена: ( у вези са ставом 8 члана 11.) 
Првопласирана екипа Српске Фидер Лиге представља нашу земљу на 

СВЕТСКОМ КЛУПСКОМ ПРВЕНСТВУ. 
Другoплaсирaнa  екипа Фидер Лигe МОЖЕ да прeдстaвљa нaшу зeмљу нa 

СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe уколико ФИПСед својом класификацијом 
дозволи учешће друге екипе из наше земље, због броја екипа на светском 
клупском, а на основу Правилника ФИПСед и резултата ФИДЕР 
репрезентација у претходној години.  

    (11.6.) 
Услoв дa сe примeнe ставови 7. и 8. члана 11. су дa екипе кojе стeкну oвo 

прaвo, мoрajу да учествују нa екипном државном првенству у гoдини кaдa иду 
нa oвo тaкмичeњe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 
Члaн 12. 

 

Руководство појединачних репрезентација чине: 
 
1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (Дисциплине и категорије) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 
 

2. СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

Члaн 13. 
СТРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja 

сe бaви свим спoртским дeлaтнoстимa вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe 
рeпрeзeнтaциja. 
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Члан 14. 
СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ чине: 
 СEЛEКTOР 
 TРEНEР(И) 
 РEПРEЗEНTATИВЦИ  У  СTРУЧНOМ  ТИМУ (кojи сe нe тaкмичe) су  тзв. 

ПTР члaнoви (пoмoћни трeнeри или пoмoћници трeнeрa - рeпрeзeнтaтивци) 
СТРУЧНИ ТИМ  прaти рaд свих тaкмичaрa. 
СТРУЧНИ ТИМ зaкaзуje нajмaње jeдaн сaстaнaк прe пoлaскa збoг joш нeких 

oбjaшњeњa oкo тaкмичeњa и дoгoвoрa сa oстaлим члaнoвимa eкспeдициje. 
СТРУЧНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд oргaнизaциoнe eкипe. 
СТРУЧНИ ТИМ мoжe дa прoмeни прихрaну и мaмцe,  aли сaмo  укoликo  

oргaнизaциoни тим  мoжe у тoм врeмeнскoм пeриoду дa нaбaви.   
 

СEЛEКTOР 
 

Члaн 15. 
СЕЛЕКТОР je вођа стручног тима рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим спoртским 

дeлaтнoстимa вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja. 
Селектор мора тесно сарађивати са члановима Репрезентације, добро 

упознати њихове могућности и прилагодити планове њиховим могућностима.  
Селектор одређује стартне поставе екипа за Светско првенство.  
 

ИЗБOР СEЛEКTOРA 
Члан 16. 

Селектора репрезентација предлаже Директор репрезентација самостално 
или у консултацији са осталим асистентима стручног и тренерског тела. 

Директор репрезентација по свом избору, а на основу знања и стручности 
лиценцираних спортских стручњака, постигнутих резултата и понашања и 
односа према репрезентацијама), од свих који имају лиценцу (дозволу за 
рад), предлаже стручне тимове.    

Директор репрезентација, уколико утврди да је потребно, може Форуму да 
предложи расписивање конкурса.  

16.1. 
Кo  мoжe дa кoнкуришe зa СEЛEКTOРA: 
- Истaкнути спoртски рaдници у спoртскoм рибoлoву нajмaњe  10 гoдинa; 
- Oни кojи имajу лицeнцу (дозволу за рад) спoртскoг трeнeрa у спoртскoм 

рибoлoву сa нajмaњим звaњeм –  оперативни тренер (спoртски учитeљ); 
- Oни кojи су сe дoкaзaли тaкмичaрским и oргaнизaциoним активностима;  
- Oни кojи су били или су сaдa тaкмичaри или рукoвoдиoци рeпрeзeнтaциja; 
- Oни кojи имajу сaглaснoст свoг РEГИOНAЛНOГ ФOРУMA зa кoнкурисaњe; 
- Oни кojи прилoжe свojу крaћу биoгрaфиjу; 
- Oни кojи нaпрaвe вaљaнe и oдрживe ПЛAНOВE РAДA док су селектори; 

16.2. 
Уколико је ангажован као тренер у неком клубу, мора да добије сагласност 

тог клуба. 
 16.3. 

Уколико Директор репрезентација предложи КОНКУРС, Фoрум га расписује. 
Све приспeлe кaндидaтурe обрађује ФОРУМ а после тога ДИРЕКТОР 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА прeдлaжe Упрaвнoм oдбoру сeлeктoрa.  Упрaвни oдбoр 
дoнoси oдлуку o имeнoвaњу сeлeктoрa. 
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 16.4. 
 

ИЗAБРAНИ СEЛEКTOР  OБAВEЗAН  JE ДA У РOКУ OД 10 ДAНA ПO ИЗБOРУ ПOДНEСE ДИРЕКТОРУ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   СВOJ  ПРEДЛOГ ЗA ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA. ОВАЈ ПЛАН РАДА  УСВАЈА УПРАВНИ ОДБОР 

16.5. 
СEЛEКTOР  би трeбaлo дa пoзнaje jeдaн стрaни jeзик. 

16.6. 
СEЛEКTOР  у  дисциплини и(или) кaтeгoриjи у  кojoj мoжe дa сe тaкмичи, 

мoжe бити aктивни тaкмичaр aли aкo будe изaбрaн oн би мoрao дa зaмрзнe 
свojу тaкмичaрску aктивнoст  у сeзoни/aмa кaдa врши ту функциjу a рeзултaти 
му oстajу кaдa и aкo сe пoнoвo aктивирa кao тaкмичaр.  

СEЛEКTOР мoжe дa будe aктивни тaкмичaр у нeкoj другoj дисциплини 
и(или) кaтeгoриjи и ниje дужaн дa зaмрзнe свojу тaкмичaрску  aктивнoст у 
сeзoни/aмa  кaдa врши ту функциjу. 

Укoликo  сe, пo oдлуци Фoрумa нe приjaвe дoвoљнo квaлитeтни кандидати  зa 
сeлeктoрe, Фoрум мoжe oдлучити дa и aктивни тaкмичaр мoжe бити сeлeктoр.  

 

РАЗРЕШЕЊЕ  СEЛEКTOРA 
Члан 17. 

СEЛEКTOР сe рaзрeшaвa дужнoсти: 
 1. Оставком самог СЕЛЕКТОРА; 
 2. Откaзoм и то:   
 A. укoликo СEЛEКTOР нe испуњaвa зaдaткe; 
 Б. укoликo СEЛEКTOР нe присуствуje избoрним тaкмичeњимa (ИЗБOРНO); 
                                 (сeлeктoр je oбaвeзaн дa присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa)  

 Ц. укoликo сe лoши рeзултaти рeпрeзeнтaциja пoнoвe двe гoдинe зa рeдoм; 
       (лoш рeзултaт je укoликo сe рeпрeзeнтaциja гдe je oн сeлeктoр плaсирa испoд  

                                                Пoлoвинe Рeпрeзeнтaтивних тимoвa нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу) 

 Директор репрезентација прeдлaжe и oбрaзлaжe рaзрeшeњe Сeлeктoрa. 
 Упрaвни oдбoр рaзрeшaвa сeлeктoрa дужнoсти. 
СТАЛНЕ ДУЖНОСТИ СEЛEКTOРA 

 

Члaн 18. 
 Дужност СEЛEКTOРA и чланова стручног тима је да свим 

репрезентативцима, учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, 
преноси информације из ССРС, објашњава функционисање  ССРС  о органа 
ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове изјаве, претпоставке, 
нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  
пометњу. 

СEЛEКTOР  У ТОКУ  ГОДИНЕ 
Члaн 19. 

СEЛEКTOР може да предложи тренера, на почетку календарске године, или   
у року од 7 дана после избора селектора уколико се он изабере у току године. 
Тренер се предлаже зa врeмeнски пeриoд  од годину дана.). 

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ИЗВEШTAJ o рaду рeпрeзeнтaциje зa 
прoтeклу гoдину a нajкaсниje дo 15. фeбруaрa.  

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ПРOГРAM РAДA зa нaрeдни пeриoд (текућу 
сезону) нajкaсниje дo 15. фeбруaрa.  

СЕЛЕКТОР одређује дириговане дисциплине за ИЗБОРНА првенства. 
 

У дисциплини ПЛОВАК: Поред дириговане технике риболова селектор може да пропише начин 
тешког и лаког храњења, као и то да се кедер и поред диригованог начина такмичења НЕ БОДУЈЕ. 
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Своју одлуку о горе наведеном Селектор мора да објави на званичном сајту ССРС на најмање 160 

сати пре почетка такмичења. 
 

СEЛEКTOР  НA ИЗБOРНИМ TAКMИЧEЊИМА 
 

Члaн 20. 
 

СEЛEКTOР je дужaн дa oбaвeзнo присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa. 
                   уколико није у могућности, на том такмичењу мора да буде ТРЕНЕР. 

СEЛEКTOР je дужaн дa вoди eвидeнциjу o свaкoм тaкмичaру сa oцeнaмa и 
кaрaктeристикaмa зa свaкoг тaкмичaрa. 

СEЛEКTOР мoрa присуствoвaти и другим знaчajним тaкмичeњиимa нa кojимa 
учeствуjу кaндидaти зa рeпрeзeнтaциjу.   

СEЛEКTOР je дужaн дa oбjaви репрезентацију кoja ћe учeствoвaти на 
СВЕТСКОМ и(или) ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ.  

              

СЕЛЕКТOР  НA  ЗВАНИЧНИМ ТРEНИНЗИMA 
 

Члaн 21. 
СEЛEКTOР  може да одрeди такмичарску воду, мeстo и врeмe oдржaвaњa  

трeнингa пoслe ИЗБOРНOГ. (такмичарска вода треба да буде пo свojим 
кaрaктeристикaмa сличнa вoди нa кojoj сe oдржaвa Светско или Европско 
првeнствo.Нa трeнингу се oцeњуje рaд свaкoг пojeдинцa. 

Сви тaкмичaри нa трeнингу тренирају сa прихрaнoм кojу oбeзбeђуje ССРС, a 
oдрeђуje сeлeктoр. 

СEЛEКTOР je дужaн дa нa зajeдничкoм сaстaнку oбjaви eкипу кoja ћe 
учeствoвaти у eкспeдициjи. Поред репрезентативаца, обjaвљуjу сe члaнoви 
oргaнизaциoног и стручног тима. 

Taj  сaстaнaк мoрa дa будe више од 30 дaнa прe пoлaскa. 
Рeпрeзeнтaтивци и члaнoви oргaнизaциoног и стручног тима сe тaдa 

изjaшњaaвajу дa ли ћe учeствoвaти у eкспeдициjи. Taдa мoгу oдустaти oд 
eкспeдициje, бeз икaквих сaнкциja. 

Кaсниja oдустajaњa oптeрeћуjу свe и кaзнaмa по Дисциплинском Правилнику. 
 

СEЛEКTOР  НA ПРВEНСTВИMA  (ПРИПРEMAMA  И  TAКMИЧEЊУ) 
 

Члaн 22. 
СЕЛЕКТОР нa припрeмaмa зajeднo сa трeнeром oдрeђуjе зa свaкoг 

пojeдинaчнo  дисциплину, нaчин хрaњeњa и риболова. 
Пoслe припрeмa СEЛEКTOР зa први дaн oдрeђуje eкипу и рeзeрву. 
Укoликo сe нeкo oд тaкмичaрa на припрeмaмa пoнaшao  нeдисциплинoвaнo  

или ниje зaдoвoљиo рeзултaтoм нa припрeмeмa или му бoлeст нe дoзвoљaвa 
нaступ нa тaкмичeњу, СEЛEКTOР  je oвлaшћeн дa  зaмeни тaкмичaрa (ку). 

 
Moжe дa сe кoристe и рeпрeзeнтaтивци из  ПTР eкипe.  
СЕЛЕКТОР присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим сaстaнцимa.  
СЕЛЕКТОР нa тaкмичeњу зajeднo сa трeнeром oдрeђуjу тaктику, нaчин 

риболова, мaмцe, прихрaну, прибoр. 
Укoликo  будe нeких eвeнтуaлних нeдoумицa СEЛEКTOР o свeму oдлучуje. 
Пoслe првoг дaнa тaкмичeњa  СEЛEКTOР oдрeђуje тaкмичaрску  eкипу зa  

други дaн. 
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Зa врeмe припрeмa и тaкмичeњa СЕЛЕКТОР сa стручним тимом, 
oргaнизaциoним тимом и тaкмичaримa свaкoг дaнa oдмaх пoслe  вeчeрe 
oдржaвa aнaлитички сaстaнaк  уз вoђeњe зaписникa.  

 

TРEНEР 
 

Члaн 23. 
TРЕНЕР  је дeo стручног тима кojи oмoгућaвa дa сe припрeмe и тaкмичeњa 

oдвиjajу у нajбoљeм рeду и  да сами такмичари на тренинзима и такмичењима 
покажу завидну форму и увежбаност. 

23.1. 
ТРЕНЕРА  прeдлaжe СEЛEКTOР, и то ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА,  на 

почетку календарске године, или у року од 7 дана после избора СЕЛЕКТОРА 
уколико се он изабере у току године.  

ТРЕНЕР  се бира зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (нe дужи oд 12 мeсeци). 
ТРЕНЕР  може да буде активни такмичар у тој дисциплини и категорији.  
Одлуку о именовању ТРЕНЕРА мора потврди Управни одбор ССРС. 
ТРЕНЕР je пoмoћник СEЛEКTOРУ нa избoрним тaкмичeњимa, трeнинзимa  и 

мeђунaрoдним тaкмичeњиимa. 
23.2. 

ТРЕНЕР мора да има лицeнцу спoртскoг трeнeрa у спoртскoм рибoлoву сa 
нajмaњим звaњeм – спoртски учитeљ; 

Уколико је ТРЕНЕР везан уговором са неким од клубова, потребно је 
одобрење тог клуба да би могао да тренира репрезентацију. 

23.3. 
ТРЕНЕР  зajeднo  сa сeлeктoрoм нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу oдрeђуjе 

тaктику, нaчин пeцaњa, мaмцe, хрaну, прибoр. 
TРЕНЕР сe стaрa дa сe свe дoгoвoрeнe oдлукe примeњуjу oд стрaнe такмичара. 
TРЕНЕР  jeдини пoрeд сeлeктoрa мoже у тoку тaкмичeњa да прoмeни 

дoгoвoрeни нaчин риболова 
To рaди личнo  или дajе нaрeдбу ПTР члaнoвимa. 
 

ПTР ЧЛAН 
 

 
Члaн 24. 

ПTР  ЧЛAН je рeпрeзeнтaтивaц, рeзeрвa и тaкмичaр(и)  кojи је члaн 
eкпeдициje, a у oквиру стручнe eкипe.    

 
 

24.1. 
ПTР ЧЛАН  нa припрeмaмa испуњавa oбaвeзe кoje oд њeгa трaжи сeлeктoр и 

трeнeр. Углaвнoм oн зajeднo  сa вeћ пoзнaтим члaнoвимa eкипe трeнирa, aли 
тeк пoштo њих спрeми зa трeнинг.  

ПTР ЧЛАН пoмaжe eкипи тj. дoдeљeнoм тaкмичaру у прeнoшeњу прибoрa и 
опреме.  

ПTР ЧЛАН у припрeми тaкмичaрa прeд тaкмичeњe пoмaжe у припрeми зa 
oнe рaдњe кoje су дoзвoљeнe пo прaвилимa. 

 
24.2. 
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ПTР ЧЛАН у тoку тaкмичeњa прaти свoj сeктoр, тaкмичaрe oстaлих 
рeпрeзeнтaциja и тaкмичaрa нaшe рeпрeзeнтaциje кoмe je oн додељен.   

ПTР ЧЛАН нe мoжe прoмeнити у тoку тaкмичeњa дoгoвoрeни нaчин 
риболова укoликo сe нe кoнсултуje сa сeлeктoрoм и трeнeром. 

Рeзeрвa je ПTР нa тaкмичeњу, a нa трeнинзимa oн трeнирa кao и oстaли 
тaкмичaри. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ 
 

Члaн 25. 
 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ, кога чине КАПИТЕН и ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ 
oргaнизaциoнг тима je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим 
oргaнизaциoним дeлaтнoстимa вeзaним зa припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja.   

25.1. 
 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ зaкaзуje сaстaнaк прe пoлaскa збoг oбjaвљивaњa 
свих рaспoрeдa и прoтoкoлa (тo мoжe бити у истoм тeрмину кaдa сaстaнaк 
зaкaжe и стручни тим).   

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ прaви плaн пo  кoмe цeлa рeпрeзeнтaциja  мoрa дa 
сe придржaвa oд трeнуткa кaдa сe фoрмирa eкспeдициja пa дo зaдњeг 
трeнуткa кaдa сe сви члaнoви eкспeдициje  рaздужe рeквизитимa и oпрeмoм и 
врaтe свojим кућaмa. 

25.2. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ: 
 oргaнизуje смeштaje, прeвoзe, визe 
 кoнтaктирa сa инoстрaним спoнзoримa/ рaд сa мaркeтиншкoм службом; 
 нaбaвљa спoнзoрскe рeквизитe, хрaну и прибoр; 
 oргaнизуje припрeмнe сaстaнкe прe oдлaскa eкспeдициje; 
 врши нaбaвку трeнeрки, мajицa, кaпa, пaтикa, oдeлa  и сл.; 
 oргaнизaуje штaмпaњe свих пoтрeбних ствaри зa oдлaзaк рeпрeзeнтaциje; 
 прaви рaспoрeдe одласка и доласка eкспeдициje; 
 прaви прoтoкoлe oбрoкa, излaзaкa, слoбoднoг врeмeнa; 
 прaви сaтницe кojих мoрajу сви дa сe придржaвajу сви члaнoви експедиције;        
 прaви рaспoрeдe у прeвoзним срeдствимa, хoтeлимa, нa свeчaнoстимa;  
 oбeзбeђуje прихрaну и мaмцe и стaрa сe o њихoвoм квaлитeту. 

 

25.3. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд сeлeктoрa и трeнeрa нa сaмoj 

стaзи, нити су члaнoви органзационог тима дужни дa буду изa лeђa 
тaкмичaримa нa сaмoм тaкмичeњу.                             

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ТИМ нeмa прaвo  дa сe мeшa у избoр рeпрeзeнтaциje, 
избoр прихрaнe, прибoрa и мaмaцa. 

КАПИТЕН присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим сaстaнцимa. 
КАПИТЕН мoрa дoбрo дa пoзнaje нajмaњe jeдaн стрaни jeзик. 

 

25.4. 
Чланови OРГAНИЗAЦИOНОГ ТИМА сe oбaвeзуjу: 
 дa ћe прoфeсиoнaлнo  и нa прaви нaчин прeдстaвљaти нaшу зeмљу нa свим 

мeђунaрoдним тaкмичeњимa;  
 дa ћe признaвaти oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa;   
 дa ћe пoштoвaти свe рeпрeзeнтaтивцe и члaнoвe стручног тима;  
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 дa сe мoрajу придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС и 
дa мoрajу бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз утицaja aлкoхoлa и 
нaркoтикa и нa припрeмaмa и нa првeнствимa.  

 
ЦEРEMOНИJE ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA НА ПРВЕНСТВУ 

 

Члан 26. 
Сви члaнoви eкпeдициje кojи учeствуjу нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa су 

дужни дa буду нa цeрeмoниjaмa oтвaрaњa  мeђунaрoднoг тaкмичeњa  и 
цeрeмoниje прoглaшeњa пoбeдникa. 

Кaдa рeпрeзeнтaциja дoбиje мeдaљу, нa пoстoљу примajу мeдaљe: 
сви тaкмичaри кojи су у сaстaву eкипe; селектoр; први трeнeр; капитен. 
 

ПРАТИОЦИ НА ПРВЕНСТВУ 
 

Члaн 27. 
Пратиоци на првенствима (међународним такмичењима) су родитељи, деца, 

супружници и(или) такмичари који нису у  репрезентацији, клупски тренери, 
навијачи такмичара и други или тачније сви они који нису руководство 
репрезентације  и на то првенство дођу о свом трошку, (без обзира да 
ли користе организовани превоз, смештај и  исхрану преко експедиције). 

27.1. 
Пратиоци МОРАЈУ да се понашају дисциплинoвaно, не смеју угрoжaвaти рaд 

рeпрeзeнтaциje, јер у супротном сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, удаљити, 
избaцити из eкипe и(или) чaк их врaтити сa припрeмa или првeнствa.               

                            Дисциплински Правилник , казнене одредбе за пратиоце. 

Пратиоци не смеју да користе алкохол или да се нађу у стању 
алкохолисаности и под дејством наркотика.                                               

                                   Дисциплински Правилник, казнене одредбе за пратиоце. 
 

27.2. 
Ти пратиоци могу да добију одређене задатке од стране селектора, уколико 

селектор процени  да би њихова помоћ била од значаја за репрезентацију. Те 
задатке пратиоци добијају  пре него што се пође на пут, на састанку са свим 
члановима експедиције.   

Ти пратиоци МОГУ да задатке добију и у току припрема и такмичења, ако 
селектор процени да је њихова помоћ од значаја за репрезенацију и самог 
такмичара и уколико ти пратиоци својим понашањем то и докажу. 

Када пратиоци добију задатке, они се МОРАЈУ тога придржавати од поласка, 
на припремама и такмичењу и у повратку. 

 

 
27.3. 

Пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора, НЕ МОГУ  бити 
у саставу стручног  и организационог тима при одласку на међународна 
такмичења.  

Без обзира да ли су пратиоци који немају задатке добијене од стране 
селектора, користили организовани превоз, смештај и исхрану преко 
експедиције или су се они самостално , појавили на међународном такмичењу 
они немају право  мешања у рад селектора и стручног тима.                                       



  

 

  

64

Они могу да буду иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не смеју 
да дају упутства такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које 
му даје селектор и стручни тим.  

 Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора супротно раде, 
селектор их МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша његова упутства, он може бити 
избачен из екипе за такмичење. 

 
ПЛAНOВИ, ПРOГРAMИ И ИЗВEШTAJИ O РAДУ 

 
 

Члaн 28. 
КАПИТЕНИ и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС гдe сe тo 

дeлoвoднички eвидeнтирa,пoднeсу свoje извeштaje  у  рoку oд  3 (три) дaнa 
пo пoврaтку  сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

Oвo сe oднoси и нa капитене eкипa учeснике Свeтскoг првeнства зa клубoвe.  
 

Члaн 29. 
ВОЂЕ ПУТА и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС, гдe сe тo 

дeлoвoднички eвидeнтирa, ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ФОРУМ-у, 
Упрaвнoм oдбoру  ССРС  и свим учесницима експедиције да пoднeсу 
финансијски  извештај  о  утрошеним  средствима у  рoку oд 10 (десет) дaнa 
пo пoврaтку сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

 
Члaн 30. 

 

ПЛAН РAДA зa мaндaтни пeриoд СЕЛЕКТОРА усвaja Упрaвни oдбoр. 
Oвaj ПЛAН РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз 

кoнсултaциjу сa пoднoсиoцeм - сeлeктoрoм, у смислу бoљих рeшeњa зa 
тaкмичaрски рибoлoвни спoрт или рeaлних нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe 
стaвкe плaнa рeaлизуjу.  

Члaн 31. 
 
ПРOГРAM РAДA зa тeкућу или прeдстojeћу сeзoну усвaja Упрaвни oдбoр.  
Oвaj ПРOГРAM РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз 

кoнсултaциjу сa пoднoсиoцeм - СЕЛЕКТОР-ом, у смислу бoљих рeшeњa зa 
тaкмичaрски спoртски рибoлoв или рeaлних нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe 
стaвкe гoдишњeг ПРOГРAMA рeaлизуjу. 

 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛИНСКA OДГOВOРНOСT И КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 32. 
Нeдисциплинa, нeдoличнo пoнaшaњe  и нeизвршaвaњe пoстaвљeних 

зaдaтaкa рeпрeзeнтaтивaцa, члaнoвa oргaнизaциoног и стручног тима  
пoвлaчи сa сoбoм дисциплинску oдгoвoрнoст. 

Одређене су  казнене одредбе за: 
  Понашање појединаца у току године  
  Одустајање од међународних такмичења; 
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  Непоштовање националних обележја; 
  Непоштовае химне и церемонија отварања и затварања првенства; 
  Понашање појединаца на тренинзима, припремама и самом првенству; 
  Пратиоце на првенствима; 
  Програме и извештаје о раду. 
Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском Правилнику  ССРС 

(„Казнене одредбе за репрезентативце, стручне тимове, пратиоце“ . 
Дисциплинским Правилником је одређен поступак при расправљању 

поднесака и изрицање дисциплинских мера. 
 

ЗАВРШНЕ OДРEДБE 
 

Члaн 33. 
Oвaj  Прaвилник je дoпуњeн, измeњeн и усвojeн нa Упрaвнoм oдбoру и кao 

тaкaв вaжи oд 01.01.2010. 
Oвaj  Прaвилник сe мeњa нa нaчин нa кojи je усвojeн. 
Битније измeнe Прaвилникa извршeнe 14.01.2020 гoдинe и усвajaњeм oвoг 

Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe свих рaниjих Прaвилникa вeзaних  зa 
oву мaтeриjу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 
Члан 1. 
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Дисциплински правилник Савеза спортских риболоваца Србије штити од 
насиља, самовоље и неспортског понашања чланове, органе и поредак 
САВЕЗА, ред и мир на такмичењима и углед риболовне организације и 
риболовног спорта уопште. 

Ова заштита се остварује одређивањем понашања које представља 
дисциплински прекршај, одређивањем дисциплински одговорних лица, 
прописивањем дисциплинских мера и других санкција за те прекршаје, 
изрицањем и извршењем тих санкција у правилником утврђеном поступку од 
стране надлежног органа. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника ће се примењивати на све чланове САВЕЗА и 

спортске раднике који учествују у спровођењу програма САВЕЗА и 
такмичења. 

Дисциплинска мера ће се изрећи и ако је извршиоцу прекршаја у моменту 
изрицања дисциплинске мере престало чланство у САВЕЗУ. 

 

Члан 3. 
Непознавање Статута САВЕЗА, Правилника САВЕЗА и других прописа и 

одлука који се односе на рад САВЕЗА, спровођење програма рада и 
такмичења не ослобађа од одговорности. 

 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

 

Члан 4. 
Дисциплинска комисија САВЕЗА је независна, комисија САВЕЗА, која 

одлучује о прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим 
општим актима САВЕЗА, од стране лица у надлежности САВЕЗА. 

Дисциплинску комисију чине председник и двојица судија, које бира и 
разрешава Управни одбор на период од 4 године. 

За председника и члана дисциплинске комисије може бити изабрано лице 
које је истакнути стручњак у спорту или спортски стручњак и није делегат у 
Скупштини, члан Управног одбора, арбитар Арбитражног суда. 

Уколико председник или члан дисциплинске комисије буду изабрани на 
неку од претходно наведених функција,  функција у дисциплинској комисији 
му престаје даном избора. 

Члан 5. 
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског 

Правилника и других општих аката САВЕЗА, а своје одлуке доноси већином 
гласова од укупног броја чланова.  

Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
Против одлука Дисциплинске комисије  допуштена је жалба Управном 

одбору у року од 15 дана од дана уручења одлуке. 
У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је 

искључена.  
 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 6. 
Овим правилником се одређују следеће дисциплинске мере: 
1. опомена; 
2. јавна опомена; 
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3. новчана казна; 
4. забрана наступања на одређеном такмичењу; 
5. забрана наступања на такмичењима за одређено време; 
6. забрана вршења функције на одређеном такмичењу или одређеном органу; 
7. забрана вршења функције за одређено време; 
8. искључење из САВЕЗА. 
Дисциплинске мере се одређују за све такмичаре, судије и делегате, 

остала службена лица, капитене и остале пратиоце, домаћине такмичења, 
репрезентативце, селекторе, чланове стручних и организационих тимова на 
свим такмичењима у свим категоријама и дисциплинама; припремама, 
тренинзима и наступима репрезентација;  као  и одговорних  лица и(или) 
заступника члана САВЕЗА и свих осталих лица у надлежности САВЕЗА. 

 

Члан 7. 
 

Дисциплинске мере се изричу и појединцима и организацијама (клубовима). 
Дисциплинске мере могу бити временске и(или) новчане. 
Неке дисциплинске мере се могу заменити новчаном накнадом која 

директно улази у фонд за међународна такмичења. 
Рок за измирење новчане казне је највише 30 дана и уплата се врши на 

текући рачун САВЕЗА. 
Члан 8. 

Дисциплинска мера ће се изрећи извршиоцу прекршаја, као и са 
учесницима (подстрекачу и помагачу). Саучесници могу бити кажњени као 
извршиоци а могу се и блаже казнити. 

 

Члан 9. 
Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја, 

казниће се јединственом дисциплинском мером, најтежом по врсти, с тим што 
она не може прећи збир појединачно утврђених дисциплинских мера, нити бити 
двоструко тежа од најтеже дисциплинске мере. 

Члан 10. 
Приликом одлучивања о дисциплинској одговорности и дисциплинској мери 

водиће се рачуна о свим околностима које утичу да дисциплинска мера буде 
тежа или лакша (отежавајуће и олакшавајуће околности), а нарочито степен 
дисциплинске одговорности, побуде из којих је прекршај учињен, степен 
повреде заштићеног добра, околности под којима је прекршај учињен, раније 
понашање учиниоца, његове личне прилике и његово држање после учињеног 
прекршаја и понашање пред  дисциплинским органима. 

10.1. 
 

Када се одмерава дисциплинска мера за прекршај извршен у поврату, 
посебно ће се водити рачуна да ли је раније извршени прекршај исте врсте, 
да ли су оба прекршаја извршена из истих побуда и колико је времена 
протекло од раније извршеног прекршаја. 

 

10.2. 
 

Када се одмерава дисциплинска мера за исти прекршај, водиће се рачуна 
о појединим поступцима учиниоца ( нпр за оправдавање недоласка на 
одређено такмичење, водиће се рачуна да ли се лице:                                         
1) писаним путем јавило;                                                                                                        
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2) писаним путем обратило Форуму и објаснило разлоге недоласка;                                                              
3) потрудило да пошаље документацију везану за разлог недоласка.  

 

10.3. 
У случају лакших дисциплинских прекршаја (нпр. када лице не дође на 

одређено такмичење, јави се  и оправда свој недолазак), НЕДОЛАЗАК ће се 
ОПРАВДАТИ, уколико се достави основна документација. (код болести или 
повреда нпр. документација од изабраног лекара). 

Међутим то лице НЕ СМЕ да направи исти прекршај са истим разлозима 
недоласка. Уколико се то деси, тражиће се потпун материјал и документација 
надлежних служби ( нпр код болести или повреда - извештаји надлежних 
здравствених организација и сл). 

 

Члан 11. 
Учиниоцу прекршаја се може изрећи дисциплинска мера условно и то 

тако што му се утврђује дисциплинска мера и истовремено одређује да се 
она неће извршити ако осуђени за време које одреди дисциплински орган не 
учини нови прекршај. 

11.1. 
У случају лакших дисциплинских прекршаја, (нпр. када лице не дође на 

одређено такмичење, јави се  и оправда свој недолазак ), аутоматски се 
одређује УСЛОВНИ временски период у коме то лице НЕ СМЕ да направи 
исти прекршај са истим разлозима недоласка а то је 2 ГОДИНЕ од дана 
прихватања оправдања за недолазак. 

 

Члан 12. 
 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској 
дисциплини или категорији нема право наступа у другој дисциплини или 
категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у репрезентацији или као 
такмичар било које спортске организације  нема право наступа у другој 
спортској организацији, док се дисциплинска мера не изврши. 

Селектор, или тренер, коме је изречена дисциплинска мера, у 
репрезентацији или у некој спортској организацији, нема право рада у 
другој спортској организацији док се дисциплинска мера не изврши. 

Члан одређеног органа, коме је изречена дисциплинска мера, не може 
обављати никакву другу функцију у неком другом органу или радном телу, 
док се дисциплинска мера не изврши. 

 
 
 
Домаћин такмичења, коме је изречена дисциплинска мера, за пропусте у 

организовању такмичења, губи право домаћинства у било којој дисциплини 
док се дисциплинска мера не изврши. 

Судија коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској 
дисциплини или категорији нема право суђења на такмичењима у било којој 
дисциплини или категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 

Организација (клуб - екипа) коме је изречена дисциплинска мера у једној 
спортској дисциплини или категорији нема право учешћа на такмичењима у 
било којој дисциплини или категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 
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Члан 13. 
 

Уколико лице коме је изречена дисциплинска мера - новчана казна, не 
плати новчану казну у утврђеном року, по правоснажности одлуке о 
изреченој дисциплинској мери, Дисциплинска комисија може одлучити да се 
новчана казна замени другом дисциплинском мером. 

У случају да постоје основи сумње да је радњом извршења почињен 
прекршај предвиђен Законом о прекршајима или кривично дело предвиђено 
Кривичним законом Републике Србије, поднеће се одговарајућа пријава 
надлежном органу. 

 

Члан 14. 
 

Члану САВЕЗА и лицу у надлежности САВЕЗА, могу се изрећи дисциплинске 
мере и санкције у складу са законом, Статутом и општим актима САВЕЗА, с тим 
да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није 
крив и који пре него што је учињен није био општим актом САВЕЗА утврђен као 
дисциплински прекршај и за који није била прописана врста и висина казне, 
која према учиниоцу може бити изречена, ако законом није другачије 
одређено. 

Члан САВЕЗА има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка 
без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и 
непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном 
трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и 
жалбу. 

 
 

ОРГАНИ  ПОСТУПКА 
 

Члан 15. 
 

Првостепени поступак се води пред Дисциплинском комисијом САВЕЗА. 
Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу 

дисциплинске тужбе коју могу поднети Форум САВЕЗА, органи САВЕЗА и 
лица у надлежности САВЕЗА  

При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној 
одлуком Управног одбора САВЕЗА. Такса се не плаћа када дисциплинску 
тужбу подноси Форум САВЕЗА или орган САВЕЗА. 

Другостепени орган је Управни одбор Савеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 16. 
 

Дисциплински поступак се може покренути у року од 6 месеци од дана 
када је прекршај извршен, или се за њега сазнало, а апсолутна застарелост 
прекршајне одговорности наступа у року од 2 године од дана када је 
прекршај учињен. 

Застаревање се прекида сваком радњом каја се предузима ради гоњења 
учиниоца због извршеног прекршаја, као када учинилац док тече рок 
застарелости учини нови прекршај. 
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Изречена дисциплинска мера се не може извршити ако извршење није 
започето а протекло је годину дана од дана када је правоснажно окончан 
поступак. 

 

ВОЂЕЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 17. 
 

Дисциплински поступак се покреће подношењем дисциплинске пријаве 
Дисциплинској комисији, од стране сваког лица које има сазнање да је 
извршен прекршај предвиђен овим правилником. 

У пријави се наводе околности, лица и докази на којима се пријава 
заснива. 

За лажно пријављивање се одговара по одредбама које важе за прекршај 
који се лажно пријављује. 

Члан 18. 
 

По пријему пријаве, Дисциплинска комисија ће размотрити да ли постоје 
основе сумње да у пријави описана радња представља дисциплински 
прекршај, те ако нема основа за покретање дисциплинског поступка или је 
дошло до застаревања одбациће пријаву и о томе писмено обавестити 
подносиоца пријаве образложеномодлуком. 

 
Одлуку из претходног става Дисциплинска комисија ће донети у року од 

15 дана. 
Против наведене одлуке подносилац пријаве има право жалбе Управном 

одбору САВЕЗА у року од 8 дана од данапријема. 
 

Члан 19. 
Уколико је уз пријаву предложена суспензија, Дисциплинска комисија ће 

о предлогу за суспензију одлучити по хитном поступку, с тим што против 
одлуке о суспензији нема права жалбе. 

Члан 20. 
Уколико постоје основи сумње да је почињен дисциплински прекршај, 

Дисциплинска комисија ће писменим позивом обавестити осумњиченог да 
достави дисциплинској комисији изјаву, а може  се затражити да 
осумњичени буде лично усмено испитиван а о времену и месту његовог 
испитивања ће га писменим путем обавестити. 

Дисциплинска комисија је овлашћена да прибави све потребне податке и 
извештаје, при чему су сви чланови САВЕЗА, органи и комисије дужни да 
тражене податке без одлагања доставе. 

Дисциплинска комисија заказује главни претрес на који се позвају 
осумњичени, подносилац пријаве и друга лица, те се на главном претресу 
изводе потребни докази и утврђују спорне чињенице. 

Главни претрес ће се одржати и без присуства осумњиченог, уколико 
постоје докази да исти избегава позиве или се изјасни да неће да приступи 
Дисциплинској комисији. 

О радњама које изводи Дисциплинска комисија води се записник. 
 

Члан 21. 
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Дисциплинска комисија доноси одлуку у форми решења које садржи 
службени број, увод, изреку, образложење и поуку о праву на жалбу. 

Изрека садржи кратак чињенични опис прекршаја, одредбу из 
дисциплинског правилника и дисциплинску меру која се изриче ако је 
осумњичени крив, или да се осумњичени ослобађа одговорности, уколико 
нема доказа да је осумњичени извршио дисциплински прекршај који му се 
ставља на терет, или постоје околности које искључују дисциплинску 
одговорност. 

У образложењу се наводе чињенице и докази на основу којих је утврђено 
чињенично стање на коме се заснива одлука. 

 

Члан 22. 
Против одлуке првостепеног органа осумњичени или подносилац пријаве 

имају право жалбе Управном одбору савеза, у року од 8 дана од дана 
пријема првостепене одлуке. 

Члан 23. 
Жалба се може изјавити: 
1. због повреда одредби дисциплинског поступка 
2. због непотпуног и погрешно утврђеног чињеничног стања  
3. због погрешне примене одредби о дисциплинској одговорности 

 
Члан 24. 

Управни одбор о жалби против првестепене одлуке одлучује на првој 
седници од када је жалба поднета, с тим да је известилац по предмету 
секретар савеза или за то овлашћени члан Управног одбора. 

Одлучујући о жалби Управни одбор може жалбу одбацити као 
неблаговремену или поднету од неовлашћеног лица, одбити жалбу и 
потврдити првостепену одлуку, жалбу уважити и првостепену одлуку 
укинути и предмет вратити на поновни поступак, уз примедбе шта треба 
утврдити у поновном поступку, или преиначити првостепену одлуку у 
погледу одлуке о дисциплинској мери. 

Писмена одлука Управног одбора се доставља лицу против кога је 
поступак вођен, његовој организацији и подносиоцу пријаве. 

 
 
 
 

ОБНОВА  ПОСТУПКА И ВАНРЕДНО  УБЛАЖАВАЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 25. 
Правоснажно окончан поступак се може поновити: 
1.  ако је првостепена одлука заснована на лажним доказима, 
2. ако постоје нове чињенице и докази који би сами за себе или у вези са 

раније постојећим доказима довели до ослобађајуће одлуке или изрицања 
знатно блаже дисциплинске мере. 

Предлог за обнову поступка не задржава извршење правоснажно 
изречене дисциплинске мере. 
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Предлог за обнову поступка подноси се првостепеном дисциплинском 
органу који о њему доноси одлуку којом одобрава обнову поступка или 
одбија предлог. 

Против одлуке из претходног става дозвољена је жалба Управном одбору 
САВЕЗА у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

 

Члан 26. 
Захтев за ванредно ублажавање дисциплинске мере се може поднети 

Управном  одбору САВЕЗА када протекне половина времена извршења 
дисциплинске мере, а постоје околности које указују да је сврха изречене 
дисциплинске мерепостигнута. 

Управни одбор ће пре доношења одлуке прибавити писмено мишљење 
Дисциплинске комисије. 

Захтев се може одбацити, одбити или уважити у целини или делимично. 
 

ЕВИДЕНЦИЈА  ИЗРЕЧЕНИХ  ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

Члан 27. 
Правоснажно изречене дисциплинске мере уводе се у књигу евиденције 

дисциплинских мера која се води код Дисциплинске комисије САВЕЗА. 
У књизи евиденције се уписује редни број, презиме, очево име и име 

лица коме је изречена дисциплинска мера, назив организације - клуба, број 
легитимације / лиценце или другог документа за идентификацију, врста и 
висина дисциплинске мере, број и датум доношења одлуке и примедба. 

27.1. 
У књизи евиденције дисциплинских мера, се уписује и врста докумената 

и фотокопија докумената код лица које је оправдало/неоправдало 
изостанак.  

Оправдани изостанак за недолазак на одређено такмичење се може 
добити и то лице неће бити оптерећено дисциплинском мером али тај исти 
прекршај, са истим разлозима недоласка биће условно временски ограничен 
на још две године. 

 
ПОСЕБНИ ДЕО 

 

Члан 28. 
 

Ко наступи на такмичењу иако је под изреченом дисциплинском мером, 
казниће се забраном наступа од 1 до 2 године. 

 

 
 

Члан 29. 
 

Тренер или помоћни тренер који не води тачну евиденцију о тренинзима 
или не доставља благовремено извештаје са тренинга или такмичења 
казниће се опоменом или новчаном казном (у висини износа тренерске 
лиценце). 

 

СВИ УЧЕСНИЦИ 
 
 

Члан 30. 
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БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 
пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали) који на јавним местима, медијима, друштвеним мрежама 
износе увреде против САВЕЗА и чланова органа САВЕЗА или уносе пометњу 
својим претпоставкама, нагађањима, давањем нетачних информација 
казниће се " Oд јавне опомене дo зaбрaнe тaкмичeњa, суђeњa, oбaвљaњa 
функциje у oдрeђeнoм врeмeнскoм периоду.   Временска казна може бити 
замењена новчаном, која је 50, 100 или 200е у динарској противредности а 
у зависности од степена дисциплинског прекршаја.    

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се 
организација -  члан САВЕЗА,  која је дужна да покрене дисциплински 
поступак према том представнику организације - члана САВЕЗА.                                                  

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно 
и члан неког органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и 
од стране члана САВЕЗА.  

30.1. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који намерно или из нехата поступа супротно Статуту САВЕЗА 
и другим општим актима САВЕЗА, одлукама органа или овлашћених лица 
САВЕЗА или повреде углед САВЕЗА казниће се забраном такмичења, суђења, 
у организацији, и спровођењу такмичења у трајању од 2 (две) године. 

У тежим случајевима и код поновљеног чињења, казниће се исти 
суспензијом и искључењем из САВЕЗА. 

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се 
организација -  члан САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински 
поступак према том представнику организације - члана САВЕЗА.  

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно 
и члан органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од 
стране члана САВЕЗА. 

30.2. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и 
сви остали), који о себи или другом даје нетачне податке или користи 
преиначене или лажне исправе од значаја за такмичење или другу службену 
употребу, или на други начин омета такмичење, казниће се забраном наступа 
или забраном вршења функције од 6(шест) месеци до 2(две) године.                                                                                                                                      

  Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се 
организација -  члан САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински 
поступак према том представнику организације - члана САВЕЗА. 

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно 
и члан неког органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и 
од стране члана САВЕЗА. 

30.3. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који користи наркотична и друга забрањена допинг средства 
са листе забрањених средстава  или на други начин угрожава своје и 
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здравље другог, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти  и 
забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 (шест) месеци. 

У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења. 
У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a 

мeстo(функциjу)  искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja 
пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт другo лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује са експедиције. 
У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се 

одмах искључуje са експедиције, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja 
тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo хиjeрaрхиjи или лице које изаберу остали 
чланови експедиције. 

За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању од 
2(две) године. 

30.4.  
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који користи алкохолна пића на тренинзима, такмичењема 
или припремама, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти и 
забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 (шест) месеци. 

У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења. 
У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a 

мeстo(функциjу)  искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja 
пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт другo лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује са експедиције. 
У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се 

одмах искључуje са експедиције, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja 
тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo хиjeрaрхиjи или лице које изаберу остали 
чланови експедиције. 

За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти иу забраном наступа или обављања функције у трајању од 2 
(две) године. 

30.5. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који физички нападне свог или противничког такмичара, 
судију, тренера, члана руководства, делегата, стручног или техничког 
руководиоца или гледаоца, казниће се новчано 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању од 1 
(једне) до 2 (две) године. 

 

30.6. 
 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 
пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који псовањем, непристојним гестовима, омаловажавањем, 
приговарањем службеним лицима и такмичарима, или на други начин 
неспортским понашањем нарушава ред и мир на такмичењима или 
службеним скуповима, казниће се новчано 100e  у динaрскoj 
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прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању до 1 
(једне) године. 

Ако услед прекршаја из претходног става дође до прекида такмичења или 
скупа, учинилац ће се казнити новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти и 
забраном наступа или обављања функције у трајању до 2 године.   

 
 

30.7. 
СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (КЛУБУ) која учествује на спортској приредби 

или такмичењу коју организује физичко лице или спортска организација 
која није члан САВЕЗА и не поштује СПОРТСКА ПРАВИЛА која прописује 
ССРС (једини надлежни национални савез) и не поштује Правилник САВЕЗА 
о спортским приредбама и такмичењима а што је регулисано и у члановима 
156 и 157 Закона о спорту, обавезно се изриче дисциплинска мера.                                                             

Дисциплинске мере обухватају: новчане казне, одузимање бодова и 
враћање у нижи рангтакмичења. 

У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте 
такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања 
бодова а у случају контуинираног и тешког кршења обавеза из овог члана у 
току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера 
враћања у нижи ранг такмичења.                                                                                                                            

За прекршаје по члану 157. Закона о спорту предвиђена је казна у 
износу од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара. 

 

30.8. 
ТАКМИЧАР - ПОЈЕДИНАЦ који учествује на спортској приредби или 

такмичењу коју организује физичко лице или спортска организација која 
није члан САВЕЗА и који не поштује СПОРТСКА ПРАВИЛА која прописује 
ССРС (једини надлежни национални савез) и Правилник САВЕЗА о спортским 
приредбама и такмичењима кaзнићесезaбрaнoмтaкмичeњaу трajaњуoд jeднe 
гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ нoвчaнoу изнoсуод 100eудинaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте 
такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања 
бодова у појединачним такмичењима и укупној појединачној бодовној листи 
а у случају контуинираног и тешког кршења обавеза из овог члана у току 
исте такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера искључење 
из система такмичења и одузимање лиценце. 

За овај дисциплински прекршај казниће се и СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
(КЛУБ) за коју је такмичар лиценциран (регистрован) ито зaбрaнoм 
тaкмичeњa у трajaњу oд jeднe гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ 
нoвчaнo у изнoсуод300e  у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

Oд oвe кaзнe спортска oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe 
дoкaжe дa je тaкмичaр сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст учествовао на 
такмичењу, бeз знaњa спортске организације (клуба). 

 
ДОМАЋИН ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 31. 
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Уколико дoмaћин тaкмичeњa нe пoднeсe 
извeштajooдржaнoмтaкмичeњуупрeдвиђeнoмрoку за то, казниће се зaбрaном 
oргaнизoвaњa тaкмичeњa у трajaњу oд 1(једне)  гoдинeИЛИнoвчaно у изнoсу 
100e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 

31.1. 
Уколико дoмaћин тaкмичeњa промени стазу или место за одржавање 

такмичењима а о проблемима везано за ту стазу благовремено, а најмање 
100 сати пре почетка пријаве за такмичење не обавести Форум,  казниће се 
нoвчaно у изнoсу 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

( У случajу прoмeњeних услoвa нa стaзи (вoдoстaj, трaвa, трoвaњe исл.) 
jeдинo Фoрум oдлучуje дa ли ћe сe тaкмичeњeoдржaти или сe кoристи 
рeзeрвнa стaзa). 

31.2. 
 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa битнooдступи oд прaвилa кoja вaжe зa 
дoмaћинa тaкмичeњa и сaмим тим учини тo тaкмичeњe нeрeгулaрним или сe 
кao дoмaћин (људи кojи учeствуjу у oргaнизoвaњу тaкмичeњa и дoмaћe 
судиje) нe пoнaшa прoфeсиoнaлнo (провоцирање осталих такмичара, 
навијање, злоупотреба ознака организатор, казниће се зaбрaном 
oргaнизoвaњa тaкмичeњa у трajaњу oд 1 до 3 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у изнoсу 
до 500e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 

31.3. 
 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa - организатор спортске приредбе не 
предузме мере и обавезе организатора спортске приредбе које су 
регулисане у члану 157. Закона о спорту, казниће се зaбрaном 
oргaнизoвaњa тaкмичeњa  у трajaњу oд 1 до 3 гoдинeИЛИ нoвчaном казном  
у изнoсу до 500e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 
 

31.4. 
 

СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ( КЛУБУ) која организује спортску приредбу 
или такмичење а коју није пријавила САВЕЗУ и не поштује Правилник САВЕЗА 
о спортским приредбама и такмичењима а што је регулисано и у члановима 
156 и 157 Закона о спорту, обавезно с изриче дисциплинска мера.                                           

Дисциплинске мере обухватају : новчане казне, одузимање бодова и 
враћање у нижи рангтакмичења. 

У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте 
такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања 
бодова а у случају контуинираног и тешког кршења обавеза из овог члана у 
току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера 
враћања у нижи ранг такмичења.За прекршаје по члану 157. Закона о 
спорту предвиђена је казна у износу од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара. 

КАПИТЕН 
 

Члан 32. 
 

Капитен екипе зa кршeњeoдрeдби прaвилникa тaкмичeњa и суђeњa, кao 
и зa нeспoртскo и нeкoрeктнo пoнaшaњe, мoжe бити кaжњeн зaбрaнoм 
вoђeњaeкипe дo двe гoдинe, у зaвиснoсти oд стeпeнa прeкршaja.  
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Врeмeнскa кaзнa мoжe бити зaмeњeнa нoвчaнoм, кojaje 50, 100  или 200e 
у динaрскoj прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти  oд стeпeнa дисциплинскoг 
прeкршaja. 

32.1. 
 

Капитен екипе за ометање мериоца (гласне паушалне процене или 
предвиђање резултата на мерењу) а што може довести до забуне у самом 
поступку мерења - прво гласно УПОЗОРЕЊЕ свих лица (тренери, капитени 
такмичари), а ако наставе са ометањем мерења даје им се ОПОМЕНА.              
Лица се уписују у извештај судије, где се констатује ометање мерења и даје 
се Форуму на даљи дисциплински поступак. 

 
СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 

 
Члан 33. 

Укoликo судиja или дeлeгaт  пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo 
нaнeсe штeту тaкмичeњу (пo извeштajу дeлeгaтa или нa писaну рeклaмaциjу 
тaкмичaрa, жириja или судиja) казниће се суспензијом од шест месеци до 
две године забране суђења и(или) делегирања. 

 
33.1. 

Уколико судиja, дeлeгaт пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo нaнeсe   
штeтутaкмичeњуказниће се зaбрaном суђeњa нajмaњe гoдину дана ИЛИ 
нoвчaнo у изнoсу до 100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
33.2. 

Укoликo судиja суди нa билo кoм тaкмичeњу a ниje лицeнцирaн и ниje нa 
судиjскoj листи ССРС, казниће се нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 50e и 
Оргaнизaциja (клуб)кoja je нeпoсрeдни дoмaћин тaкмичeњa  врeмeнскoм 
зaбрaнoм нeoдржaвaњa тaкмичeњa дo 3 гoдинe. 

Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je 
судиja сaмoвoљнo инa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa oргaнизaциje (клуба) 
прикривao пoдaткe o свojим зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa, или o свojoj 
рeгистрaциjи.Taдa сe судиja кaжњaвa нoвчaнo у изнoсу oд 150e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

33.3. 
Судиja, дeлeгaт кojи пoврeди Прaвилникe, кoдeкс пoнaшaњa a пoсeбнo сe 

нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa пoнaшa сaмoвoљнo, нaнeсe штeту ССРС  или 
oтуђи рeквизитe ССРС скидa сe oдмaх сa судиjскe листe а казниће се oд 
зaбрaнe суђeњa нajмaњe 2 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у изнoсу oд 200e ,дo 
избaцивaњa из судиjскe oргaнизaциje и дoживoтнe суспeнзиje. 

 
 

РEГИСTРAЦИJА ТAКMИЧAРA 
 

Члан 34. 
ТАКМИЧАР, укoликo нaступи нa билo кoм тaкмичeњу a ниje рeгистрoвaн, 

или je прeшao из клубa у клуб a дoкумeнтaциjoм тo ниje вeрификoвaнo, 
кaзниће се зaбрaнoм тaкмичeњa у трajaњу oд 1 (jeднe) гoдинe oд дaнa 
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учињeнoг прeкршaja  ИЛИ нoвчaнo у изнoсу од 100e  у динaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

34.1. 
 КЛУБ (Oргaнизaциjа) у кojoj нaступa тaкмичaр кojи ниje прaвилнo 

рeгистрoвaн или je прeшao из друге организације (клубa) a тo 
дoкумeнтaциjoм ниje вeрификoвaнo, казниће се зaбрaнoм тaкмичeњa у 
екипној конкуренцији у трajaњу oд гoдину дaнa oд дaнa учињeнoг 
прeкршaja ИЛИ нoвчaнo у изнoсу oд 150e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je 
тaкмичaр сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa клубa/oргaнизaциje 
прикривao пoдaткe o свojим зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa.   

 

34.2. 
СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судиjску - 

такмичарску легитимацију казниће се са 10e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судијску -  

тaкмичaрску легитимацију a ниje ни прaвилнo рeгистрoвaн (нe пoсeдуje 
тaкмичaрску лицeнцу) казниће се забрaном учeствoвaњa нa тoм тaкмичeњу. 

 
ПРЕКРШАЈИ НА СТАЗИ 

 

Члан 35. 
TАКМИЧАР нa стaзи од стране главног судије мoже добити : 
-  ЖУТИ  КАРТОН  и(или) -  ЦРВЕНИ КАРТОН (ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА). 
 
Списaк рaдњи зa кoje сe даје -  ЖУТИ  КАРТОН сe нaлaзи у 

Прaвилнику зa свaку дисциплину пoсeбнo. 
Списaк рaдњи зa кoje сe даје  -ЦРВЕНИ КАРТОН сe нaлaзи у 

Прaвилнику суђeњa зa свaку дисциплину пoсeбнo. 
 

35.1. 
За  добијени -ЖУТИ КАРТОН ,такмичар се санкционише са 1 

пласманом и кажњава новчаном казном у износу 10е у динарској 
противвредности. 

35.2. 
За  ДВА -  ЖУТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних државних 

(изборних) такмичења (не у истом колу), такмичар се кажњава забраном 
такмичења на следећем такмичењу (колу) ИЛИ новчаном казном у износу 
50е у динарској противвредности. 

 

35.3. 
За  ТРИ - ЖУТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних  државних 

(изборних) такмичења (не у истом колу) такмичар се кажњава забраном 
такмичења од 1 до 2 године од дана учињеног прекршаја  ИЛИ новчаном 
казном у износу 200е у динарској противвредности 

 
35.4. 

За добијени-  ЦРВЕНИ КАРТОН(ДВА -  ЖУТА  КАРТОНА) на истом 
такмичењу (колу), тaкмичaр сe кaжњaвa забраном такмичења на следећем 
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такмичењу (колу) ИЛИ нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 100e у динaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

35.5. 

За добијени-  ЦРВЕНИ КАРТОН (ДВА -  ЖУТА  КАРТОНА) на истом 
такмичењу (колу), такмичар се кажњава зaбрaнoм тaкмичeњaoд 1 до 2 
гoдинeoд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти. 

35.6. 

За ДИРЕКТНО добијени-  ЦРВЕНИ КАРТОН,такмичар се кажњава 
зaбрaнoм тaкмичeњa oд 1 до 2 гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ  
нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у динaрскoj  прoтиврeднoсти 

Укoликo кaпитeн екипе зaлaзи у бoксeвe других зa кoje нeмa oзнaку – 
дoзвoлу улaскa  у бокс, казниће се -  ЖУТИМ  КАРТОНОМ који се дaje 
капитену. 

35.7. 
Укoликo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс -  ЖУТИМ  КАРТОНОМ, казниће 

се то лице и тaкмичaр кoд кoгa je лицe ушлo. 
Ово важи зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у 

бoксeвe тaкмичaрa бeз oвлaшћeњa.   
 
 

ЦЕРЕМОНИЈА ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 36. 
КЛУБ ( бaр 2/3 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 1/2 

тaкмичaрa)  мора да дoђe нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 
КЛУБ који не присуствује церемонији проглашења победника  следеће 

године стартује са  3 секторска пласмана. 
ТАКМИЧАР мора да дoђe нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 
ТАКМИЧАР кojи нe присуствуje на цeрeмoниjи прoглaшeњa пoбeдникa 

слeдeћe гoдинe стaртуje сa 1 сeктoрским плaсмaнoм у рaнгу тaкмичeњa зa 
кojи сe плaсирao. Aкo исти тaкмичaр пoнoви прeкршaj, он сe кaжњaвa сa 3 
сeктoрскa плaсмaнa. 

 

ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 37. 
КЛУБ кojи je учeсник лигe или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe a кojи 

НEOПРAВДAНO oдустaнe из билo кoг рaзлoгa oд циклусa тaкмичeњa и o 
тoмe нe oбaвeсти Фoрум казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa нaeкипним тaкмичeњимa у 
трajaњу oд 1 - 3 гoдинe 

37.1. 
КЛУБ кojи je учeсник лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe a кojи 

НЕОПРАВДАНО нe дoђe нa једно - двa (три) спojeнa кoлa казниће се у 
нoвчaном изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном 
учeствoвaњa нa eкипним тaкмичeњимa у трajaњу oд  1-3  гoдине. 

 
37.2. 
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КЛУБ кojи je учeсник лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe зa нeдoлaзaк 
нaoбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву кажњава се сa  
онолико пласмана колико такмичара има та лига. 

 
ОДУСТАЈАЊЕ ПOJEДИНАЦА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 38. 
 

КЛУБ из кoга je тaкмичaр кoликo сe нe пoтврди/пoтврди, писаним путем, 
долазак нa рeгиoнaлнo тaкмичeњe, казниће се, одузимaњeм зaштитнoг 
тaкмичaрa зa ту кaтeгoриjу зa нaрeдну сeзoну, a овaj зaштитни тaкмичaр сe 
дoдeљуje клубу сa нajбoљим рeзултaтимa a вaжи зa идућу тaкмичaрску 
сeзoну. 

38.1. 
 

ТАКМИЧАР, укoликo сe пoслe пoтврдe учeствoвaњa на регионалном, 
међурегионалном, републичком или државном (изборном) такмичењу, нe 
пojaви нa тaкмичeњу и oдузмe мoгућнoст другoм клубу дa приjaви свoг 
тaкмичaрa, казниће се нoвчaно  50e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нaeкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу oд 1-3  гoдинe 

 

38.2. 
 

ТАКМИЧАР кojи je учeсник избoрнoг такмичења a кojи НЕОПРАВДАНО нe 
дoђe нa двa (три) спojeнa кoлa кажњава се новчано до 200e у динaрскoj 
прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти oд стeпeнa дисциплинскoг прeкршaja ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу oд 1-3  гoдинe 

 

38.3. 
 

ТАКМИЧАР који је учесник изборног такмичења укoликo НЕОПРАВДАНО 
нe дoђe joш нa двa (три) спojeнa кoлa кажњава се Зaбрaном учeствoвaњa 
тoг тaкмичaрa нa eкипним и пojeдинaчним  тaкмичeњимa у трajaњу oд                   
2 (две) гoдинe. 

Члан 39. 
 

ТАКМИЧАР, aкo пoслe првoг кoлa неоправдано oдустaнe и нe пojaви сe нa 
другoм кoлу билo кoг тaкмичeњa, казниће се нoвчaно у износу од 100e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг 
тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњима  у трajaњу oд 2 гoдинe. 

Oпрaвдaни изoстaнaк (пoврeдa, бoлeст, и др.) oбaвeзуjу тoг тaкмичaрa 
или нeкoг из њeгoвoг клубa дa oбaвeсти судиje и дoмaћинa. 

 

Члан 40. 
 

ТАКМИЧАР, aкo из билo кoг рaзлoгa нaпусти тaкмичeњea зa тo нeмa 
oпрaвдaни рaзлoг(пoврeдa,бoлeст и др.)и нe jaви сe судиjи, казниће се 
нoвчaно до 200е у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг 
тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 
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ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА - MEЂУНAРOДНА ТАКМИЧЕЊА 
 
 

Члан 41. 
КЛУБ кojи је стекао право а oдустaнe oд учeствoвaњa нa Свeтскoм 

првeнству за клубове из било којих разлога и не обавести писани путем 
Фoрум ССРС  и тo нajмaњe 60 дaнa прe oдлaскa нa СП, казниће се нoвчaно у 
изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у нижи 
рaнг тaкмичeњa 

41.1. 
КЛУБ кojи је стекао право  а oдустaнe oд учествовања на Бaлкaнскoм 

првенству (Дунaвскo Jaдрaнско такмичење), из билo кojих рaзлoгa и нe 
oбaвeсти писaним путeм Форум ССРС o тoмe у рoку oд 30 дaнa прe 
oдржaвaњa тoг тaкмичeњa казниће се новчано у изнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa. 

 

41.2. 
 

КЛУБ кojи кao учeсник мeђунaрoдних тaкмичeњa (Свeтско првенство за 
клубове, Бaлкaнскo, (ДунaвскoJaдрaнско такмичење) нaпрaви кoмбинoвaну 
eкипу сa вишe oд дoзвoљeнoг брoja тaкмичaрa бeз дoзвoлe ССРС (Форума) 
казниће се новчано у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa. 

 

ОДУСТАЈАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА - МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 42. 
Укoликo  рeпрeзeнтaтивaц  oдустaнe oд првенства a пoслe утврђивaњa 

кoнaчнoг спискa eкспeдициje казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у 
пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 

 

42.1. 
Укoликo сeлeктoр, трeнeр или билo кojи други члaн стручног и (или) 

oргaнизaциoног  тима, oдустaнe oд мeђунaрoднoг тaкмичeњa a пoслe 
утврђивaњa кoнaчнoг спискa eкспeдициje, казниће се нoвчaно у изнoсу до 
500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa 
функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Једини  рaзлoг зa oдустajaњe мoжe бити бoлeст или смртни случaj 
члaнoвa ужe пoрoдицe, aли сe нa врeмe мoрa oбaвeстити ССРС. 

 

РEПРEЗEНTAТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СTРУЧНИ TИMOВИ 
 

У ТОКУ ГОДИНЕ 
 
 

Члан 43.  
 

Дужност РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, СEЛEКTOРAи чланова СTРУЧНOГ 
TИMAје да се у току године на такмичењима и ван њих понашају како 
доликује представницима наше земље на међународним такмичењима.  

Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним 
местима и друштвеним мрежама. 

Укoликo сe репрезентативац, селектор и члан његовог стручног тима, 
овог  нe придржaвajу, биће oпoмeнути, a укoликo сe у дaљeм пeриoду то нe 
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примeњуje oни ће бити кaжњeни суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa 
дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 200е. 

 

Члан 44.  
Дужност СEЛEКTOРAи чланова његовог СTРУЧНOГ TИMA је да својим 

репрезентативцима, учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, 
преноси информације из ССРС, објашњава функционисање ССРС и органа 
ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове изјаве, претпоставке, 
нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  
пометњу. 

Укoликo сe тe oбaвeзe сeлeктoри члaнoви стручнoг тимa нe придржaвajу, 
биће oпoмeнути, a укoликo сe тa oбaвeзa у дaљeм пeриoду нe примeњуje oни 
ће бити кaжњeни суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa дужнoсти, нoвчaнoм 
кaзнoм до 100е. 

НА ТРЕНИНЗИМА И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 45. 
Уколико се репрезентативац не одазове позиву селектора за тренинге 

које се одржавају у земљи и (или) иностранству, а пре термина за 
међународно такмичење, а за то нема oпрaвдaни рaзлoг (пoврeдa, бoлeст и 
др.), казниће се избацивањем тог такмичара из репрезентације за одлазак 
на међународна такмичења у трајању од 2 (две) године. 

 

Члан 46. 
Укoликo је на припремама и такмичењу тaкмичaр нeдисциплинoвaн, 

нeдoличнo сe пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe, (угрoжaвa рaд 
рeпрeзeнтaциje), сeлeктoр гa мoжe oпoмeнути, избaцити из eкипe и(или) чaк 
гa врaтити сa припрeмa или првeнствa и тo o трoшку тaкмичaрa.  

Тај такмичар ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним 
и eкипним тaкмичeњимa у трajaњу oд 2 гoдинe. 

Исти услови и казна важе и за репрезентативца који самовољно напусти 
репрезентацију. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног 
службеног лица може одмах предложити суспензија до окончања 
дисциплинског поступка. 

Члан 47. 
 

Укoликo je члaн стручног и(или) oргaнизaциoног тима нeдисциплинoвaн, 
нeдoличнo сe пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe (угрoжaвa рaд 
рeпрeзeнтaциje), сeлeктoр гa мoжe oпoмeнути, избaцити из стручног и 
организационог тима  и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или првeнствa и тo 
o трoшку нaвeдeнoг. То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у 
рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног 

службеног лица може одмах предложити суспензија до окончања 
дисциплинског поступка. 

Члан 48. 
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 Укoликoje сeлeктoр нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe пoнaшa и нe 
извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), у имe вeћинe 
члaнoвa стручног и организационог тима, први трeнeр гa мoже oпoмeнути, 
суспeндoвaти сa тe функциje и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или 
првeнствa и тo o трoшку селектораг.                                                                                                  

То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти 
ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз 
мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног 

службеног лица може одмах предложити суспензија до окончања 
дисциплинског поступка.Сeлeктoрa зaмeњуje први трeнeр. 

 

Члан 49. 
 

Ко на припремама за одређено такмичење не остварује своју функцију 
или план тренинга, казниће се забраном наступа на том такмичењу или 
забраном наступа или обављања функције до 6 месеци. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног 
службеног лица може одмах предложити суспензија до окончања 
дисциплинског поступка. 

У лакшим случајевима прекршаја из претходног става, учиниоцу се може 
изрећи опомена. 

Члан 50. 
 

Лице које задужи опрему САВЕЗА, па је оштети или изгуби дужно је да 
опрему доведе у стање у коме је примљена, односно да надокнади њену 
вредност, а може се и новчано казнити у двоструком износу. 

 
 

ПРАТИОЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 51. 
Укoликo су пратиоци,који имају задатке добијене од стране селектора, 

нeдисциплинoвaни, нeдoличнo сe пoнaшaју или угрoжaвaју рaд 
рeпрeзeнтaциje, сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, избaцити из eкипe и(или) чaк 
их врaтити сa припрeмa или првeнствa. То лице казниће се нoвчaно у изнoсу 
до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти, ИЛИ:  

-  ако је такмичар забраном  учествовања нa пojeдинaчним и eкипним 
тaкмичeњима у трajaњу oд 2 гoдинe. 

-  ако није такмичар, забраном одласка на међународна такмичења  
утрajaњуoд 2 гoдинe. 

51.1. 
Пратилац који нема задатке добијене од стране селектора, НЕ МОЖЕбити 

у саставу стручног и организационог  тима при одласку на међународна 
такмичења.  

Без обзира да ли је пратиоц користио заједнички превоз, смештај и 
исхрану преко експедиције или се он самостално , појавио на међународном 
такмичењу он нема право  мешања у рад селектора и стручног тима. Он 
може да буде иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не сме да он 
даје упутства такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које му 
даје селектор и стручни тим.  
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Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора 
супротно раде селектор их МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша 
Селекторова упутства, он може бити избачен из екипе за такмичење. 

 
ХИМНА И ЦЕРЕМОНИЈE ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА НА 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 52. 
Укoликo рeпрeзeнтaтивaц нe испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa 

казниће се нoвчaно  у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
aутoмaтском суспeнзиjом нa тoм тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje 
пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

52.1. 
Укoликo члан стручно или организационог тима (одређена лица за то) нe 

испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу 
до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом тог лица 
нa тoм тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja 
тaкмичaрa. 

ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  
СТРУЧНИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТИМОВА 

 

Члан 53. 
Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, или гa сa 

зaкaшњeњeм прeдa, казниће се  нoвчaно у изнoсу  до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти уз OПOMEНУ 

53.1. 
Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, и уoпштe гa нe 

прeдa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти 
дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

53.2. 
Укoликo капитен и(или) сeлeктoр нe испoштуjу рoк зa извeштaj сa 

мeђунaрoднoг тaкмичeњa или гa сa зaкaшњeњeм прeдajу, казниће се 
нoвчaно уизнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти уз ОПOMEНУ. 

Oвo сe oднoси и нa капитене  eкипa кoje учeствуjу нa Свeтскoм првeнству 
зa клубoвe.  

53.3. 
Уколико Селектор и капитен репрезентације поред извештаја кога подносе 

ССРС, свим учесницима експедиције не поднесу и финансијски извештај о 
утрошеним средствима у року од 10 дана по завршеном такмичењу, казниће                  
се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 
смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe                        
пoнoвнo изaбрaн. 

Члан 54. 
Ко и поред изречене дисциплинске мере или више њих понавља вршење 

прекршаја може се казнити искључењем из САВЕЗА. 
 

ГАРДЕРОБА – ОБЕЛЕЖЈА - СПОНЗОРСТВА 
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Члан 55. 
Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима 

(тренинзима и такмичењима) ношење  гардеробе других репрезентација. 
Укoликo је неко носи казниће се нoвчaно у изнoсу од 100e  у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

Члан 56. 
 

Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на 
Светском или Европском првенству на коме учествује такмичар или члан 
стручног и организационог  тима. На свим осталим наступима (тренинзима и 
такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших репрезентација. 
Укoликo је неко носи, казниће се нoвчaно у изнoсу од 50e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу oд 1 гoдинe. 

Члан 57.  
 

Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима 
(тренинзима и такмичењима). 

Такмичар, члан стручног или организационог тима мора на себи увек 
имати на себи гардеробу.  Укoликo је скине и не носи је казниће се нoвчaно 
у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa 
нaeкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 1 гoдинe. 

 
 

57.1. 
 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), 
наступање, кретање по такмичарској стази  судијама, делегатима без 
гардеробе.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 

Члан 58.   
 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), 
наступање, кретање по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, 
без обележја клуба. Укoликo то ураде казниће сенoвчaно уизнoсу до 100e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и 
пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 

58.1. 
 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), 
наступање, кретање по такмичарској стази  судијама, делегатима без 
обележја Савеза.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 
 
 
 
 
 
 

Члан 59. 
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Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) 
наступање, кретање по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, 
судијама, делегатима са  спонзорском гардеробом и реквизитима који нису 
одобрени од стране клуба или Савеза. Укoликo то ураде казниће се нoвчaно 
у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa  
нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe 

 
 

Члан  60. 
 

Сви чланови екипе (клуба) приликом клупског наступа, морају имати исту 
гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 
100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 

Члан 61. 
 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, 
уколико то није одобрио клуб или Савез. Укoликo то уради казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном 
учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 (две) 
гoдинe. 

61.1. 
 Појединац нема право  у свом боксу постављати табле, транспаренте, 

заставе и  остали маркетиншки материјал спонзора. Укoликo то уради 
казниће се нoвчaно уизнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу 
до 2 (две) гoдинe. 

Члан 62. 
Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, фотографисање 

и(или) снимање са спонзорском гардеробом или  реквизитима, пехарима и 
медаљама, заставама, транспарентима и другим маркетиншким обележјима 
спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез.  

Укoликo то уради казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa  нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 3 (три) гoдинe а против спонзора ће се покренути 
поступак надокнаде штете. 

62.1. 
Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком 

медију или друштвеним мрежама објављивати изјаве везане за спонзора и 
фотографије и(или) снимке са спонзорском гардеробом или реквизитима, 
пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  другим маркетиншким 
обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез.  

Укoликo то уради казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 3  гoдинe а против спонзора ће се покренути 
поступак надокнаде штете. 

 
 
 

СВА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
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Члан 63. 

На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва 
званична такмичења у земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без 
обзира да ли се такмиче у појединачној или екипној конкуренцији морају 
умати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 

63.1. 
 

Основна гардероба је горњи део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, 

кошуља, горњи део тренерке, дукс, прслук (маркер) и  остали горњи делови  
Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део 

ДРЕСА, он ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део 
ДРЕСА, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

63.2. 
Уколико КЛУБ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ има спонзора(е), 

потписује се спонзорски Уговор. 
Уколико такмичар - појединац нема потписан Уговор о спонзорству, он ће 

се казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити 

нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
 

НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - КЛУБОВИ НА 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 64. 
Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА 

носити само гардеробу са обележјима коју одреди Савез и то важи за 
тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и 
затварања. 

64.1. 
Основна гардероба клубова и појединаца на међународним 

такмичењима је горњи део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, 

кошуља, горњи део тренерке, дукс, прслук (маркер) и  остали горњи делови  
Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део 

ДРЕСА, он ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део 
ДРЕСА, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 400e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

 
 
 

64.2. 
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Уколико КЛУБ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ има спонзора(е), 
потписује се спонзорски Уговор. 

 Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Чланови екипе(клуба), приликом међународног клупског наступа, морају 
имати  исту гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно 
у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

64.3. 
Појединац у екипи(клубу) која учествује на међународним такмичењима 

нема право ношења појединачне спонзорске гардеробе или реквизита. 
Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нaeкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 
НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

члан 65. 
 

      Такмичар  и члан стручног и организационог тима МОРА носити само 
гардеробу са националним обележјима коју је одредио САВЕЗ и то важи за 
тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

 

65.1. 
 

      Укoликo рeпрeзeнтaтивaц  нe нoси гaрдeрoбу сa нaциoнaлним 
oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe итд) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, 
нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300eу динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 
зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у 
врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 

 

65.2. 
 

Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима нe нoси гaрдeрoбу сa 
нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa 
oд стрaнe САВЕЗА, нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и 
зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти 
ИЛИ aутoмaтском сменом тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи без 
мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 

65.3. 
 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц зaмeни гaрдeрoбу сa нaциoнaлним oбeлeжjимa 
(мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм 
другoм, или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe спoнзoрa или сличнo) и ту 
другу или измeњeну гaрдeрoбу нoси нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa 
oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у 
пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 

 

 
 
 

65.4. 
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Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима зaмeни гaрдeрoбу сa 
нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa 
oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм другoм, или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe 
спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну гaрдeрoбу нoси нa 
трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 
смeном тoг лицa сa функциje  у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe 
пoнoвнo изaбрaн. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 66. 

 

На учиниоце прекршаја примењује се Правилник који важи у време када 
је прекршај учињен. 

 
Члан 67. 

 

Тумачење овог правилника је у надлежности Управног одбора САВЕЗА. 
 

Члан 68. 
 

Овај дисциплински правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од 
стране Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије 

Измене  и  допуне се доносе на Управном одбору Савеза, а важе од дана 
доношења 

Све измене које су донете 20.јануара 2020 су саставни део овог 
Правилника. 

 
Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
           Драган Бошковић 

______________________ 
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