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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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ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА И 
СУЂЕЊА  

У ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН 
     

Овим Прaвилникoм сe утврђуjу:                                                               
-          Врстe и нивoи тaкмичeњa; 
-          Рeгистрaциja клубoвa и тaкмичaрa; 
-          Организације такмичeњa; 
-          Формирање жирија; 
-          Упoзнaвaњe сa Прaвилимa и прoпoзициjaмa; 
-          Прибoр и мaмци. 
-          Бoдoвaњe; 
-          Свeчaнo уручeњe нaгрaдa; 
-          Избoр и обавезе рeпрeзeнтaтиваца Србиje 
 
 

OРГAНИЗAЦИJA 
 
 

Члaн 1. 
Taкмичeњa мoгу бити: 
Meђунaрoднa и Домаћа     
Међународна такмичења могу бити: 

 Свeтскa првeнствa: oдржaвajу сe прeмa прaвилимa и кaлeндaру 
F.I.P.S.ed. 

 Балканска првенства ( РАЈП , ДЈП) : одржавају се према 
прaвилимa и кaлeндaру F.I.P.S.ed. 

 Свeтски, рeгиoнaлни купoви у иностранству и нашој земљи 
(oдржaвajу сe прeмa прaвилимa домаћина). 

 
Домаћа такмичења могу бити: 

 Пријатељска такмичења  
 Звaничнa тaкмичeњa (Регионална тaкмичeњa и Првa Лигa -  

 
Државно (Нaциoнaлнo првeнствo ): oдржaвa сe прeмa овом Правилнику. 
Званична такмичања организује САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 

СРБИЈЕ 
Члaн 2. 

Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe правила зa тaкмичeњa у дисциплини 
лoв шaрaнa и aмурa зa свa звaничнa тaкмичeњa. 

 

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

 

Право учешћа на званичним такмичењима има искључиво екипа чија 
је спортска организација члан Савеза спортских риболоваца Србије 
(ССРС). 
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Форум ССРС одређује рокове за пријављивање екипа за Регионалне 
лиге  и Прву лигу.  После тих одређених датума нема више одустајања. 

Форум ССРС одређује датуме одржавања такмичења, такмичарске воде 
као и број кола. 

   

РЕГИОНАЛНА ЛИГА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3. 
Регионална такмичења (лиге) су разигравања за попуну Прве лиге. 
За ова такмичења, а на основу резултата из претходне године, сваки 

РЕГИОН има право на одређени број екипа.  
Форум ССРС одређује број екипа и кључ по ком ће се одредити број 

екипа из региона и то 7 (седам) дана пре коначног утврђивања датума  
Регионалних такмичења. 

Регионална Такмичења се одвијају на почетку наступајуће сезоне 
(једно коло), а пре почетка Прве лиге, и то у случају да има 3 и више 
пријављених екипа на Региону.    

Уколико са неког Региона нема пријављених више од једне 
такмичарске екипе Регион се спаја са најближим регионом. 

Уколико се из једног Региона пријаве само 2 екипе оне директно улазе 
у  Прву лигу.  

(непредвидива је припадност екипа које су испале из Прве Лиге. Форум ће то за сваку 
годину посебно решавати). 

 

ПРВА ЛИГА 
 

Члан 4. 
Прву лигу има 12 (дванаест) екипа из организација чланова Савеза. 
Прва лига се формира тако што првих 6 екипа из прошлогодишње 

Прве лиге на основу пласмана имају право учешћа у наступајућој сезони, 
уколико њихова спортска организација остане члан Савеза.  

Прва лига се попуњава и са 6 (шест) првопласираних екипа из 
Регионалних лига на основу пласмана. Прва лига се одвија у минимално      
3 (три) кола а завршава се најкасније до 60 дана пре почетка Светског 
првенства. 

Уколико нема заинтересованих екипа за Регионална такмичења и све 
пријављене екипе сачињавају Прву лигу.  Максималан број екипа ПРВЕ 
ЛИГЕ у том случају би био до 16 екипа.  

Предност за учешће у Првој лиги, поред првих шест екипа из 
претходне године, имају клубови са дужим временом континуираног 
чланства у Савезу. 

Минималан број екипа прве лиге је осам. 
 
 

ПРАВО НАСТУПА 
 
 

  Члан 5. 
 

Да би организација (клуб), могла да учествује на такмичењу, поред 
испуњених обавеза из „Правилника о регистрацији риболовних 
организација и спортских риболоваца“ МОРА: 

- Да на почетку године (термин одређује Форум), продужи чланство, 
пријави се као нов члан или пријави своју секцију. 
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- Да на почетку године (када продужује чланство или се учлани), 
Савезу достави пријаву активности за ту годину, 

- Да Савезу уплати чланарину спортске организације (клуба и-или 
секције) до краја јануара (термин одређује Форум). 

- Да континуирано буде члан Савеза (редовни са спортским 
активностима или редовни  без спортских активности).  

- Да у предвиђеном року, који одреди Форум Савеза, лиценцира 
такмичаре, судије, тренере, 

- Да направи Уговор са такмичарима и тренером. 
Спортска организација (клуб или секција) која прекине чланство у 

Савезу, по обнови чланства, не може да учествује у систему такмичења у 
тој години. Право наступа стиче тек за 3 године. 

Спортска организација (клуб или секција), која први пут постаје члан 
Савеза (НОВИ ЧЛАН) има право наступа на такмичењима већ  у тој 
календарскиј години. 

Члан 6. 
 

Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова спортска 
организација члан ССРС. 
    Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова спортска 
организација измирила све обавезе чланарина и лиценци за предходну 
годину као и за текућу годину и то најкасније 7 дана пре почетка 
такмичења. 
    Такмичар може да учествује на такмичењима уколико је његова 
спортска организација члан ССРС и измирила све обавезе чланарина и 
лиценца за предходну годину као и за текућу. 

 Такмичар, МОРА да има такмичарску ЛИЦЕНЦУ за такмичарску сезону.  
 
 

Да би добио такмичарску ЛИЦЕНЦУ, такмичар МОРА  имати важећи Уговор са 
Организацијом (клубом)  лекарско уверење за наступајућу такмичарску сезону и полису 
осигурања.  

 

У саставу екипе дозвољено је присуство само једног странца, под 
условом да у Србији борави најмање 5 (пет) година и да није наступао за 
другу репрезентацију.  

6.1. 
 

Свака спортска организација (клуб) МОРА имати ТРЕНЕРА са важећом 
тренерском ЛИЦЕНЦОМ. 

Спортска организација (клуб) може пријавити само 1 (једну) екипу у 
једном нивоу (рангу) такмичења. 

6.2. 
 Eкипу за све врсте званичних такмичења чине 4 (четири) такмичара, 

и то  капитен и 3 (три) члана. 
 

Екипе морају преко својих организација (клубова),  на почетку такмичарске сезоне пријавити 
сва  4 (четири) такмичара. Није дозвољено у току такмичарске сезоне прелазити из екипе у 
екипу.  

 

Екипе могу бити мешовите ( сениори, даме , млади – осим кадета).  
Старосно доба није одређено. 
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ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члaн 7. 
Eкипа која из оправданих разлога није у могућности да се у 

одређеном колу такмичи писаним путем обавештава Форум ССРС. 
Екипа - спортска организација - клуб која неоправдано изостане или 

напусти такмичење биће кажњена по Дисциплинском Правилнику ССРС. 
Екипу, која одустане у било ком степену такмичења замењује следећа 

екипа по резултатима. 
7.1. 

За време такмичења забрањено је напуштање бокса (осим у 
случајевима физиолошких потреба, када се треба јавити судији), или 
одлазак у бокс друге екипе. 

7.2. 
У случају повреде или болести такмичара  из екипе (ако је изостанак 

дужи од једног сата) треба извршити замену повређеног – болесног 
такмичара са  резервом (без могућности повратка до краја кола). У току 
једног кола могуће је извршити једну замену једног или истовремено оба 
члана екипе и то искључиво од пријављених такмичара. 

Такмичар који улази у бокс може унети само свој лични пртљаг (са 
одећом) и своје штапове (без икакве прихране или мамаца). 

Та замена се обавезно врши уз присуство Главног судије. 
 

7.3. 
Конзумирање алкохола на такмичењима је забрањено.  
ДОПИНГ контрола је регулисана Правилником о медицинској заштити 

спортиста у Савезу. 
 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
 

 Члан 8. 
Календар такмичења биће усклађен са Календаром међународних 

такмичења (ФИПС- ед и Дунавско јадранска асоцијација). 
Број кола за сва такмичења предлаже Форум ССРС а усваја УО ССРС за 

сваку наступајућу такмичарску годину. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 9. 
Организатор : 

     - Обезбеђује пехаре, медаље, дипломе; 
     - Одобрава такмичарску стазу; 
     - Одређује судије и делегате за такмичења; 
     - Обезбеђује финансијска средства за организацију такмичења ; 
     - Обезбеђује финансијска средства за судије. 
 

 

КОНКУРС И УСЛОВИ ЗА ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 10. 
Конкурс за домаћина такмичења је стално отворен и свака 

организација (клуб) која испуњава услове са територије Србије може се 
пријавити.  
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Због специфичности услова за одржавање такмичења Форум ССРС ће 
предлагати поједине воде за одржавање такмичења а корисник воде и 
организације (клубови) ће се изјаснити писаним путем да ли су сагласни 
и да ли желе да буду домаћини. 

Форум ССРС предлаже Управном одбору избор између више 
такмичарских стаза, на којима ће се одржавати циклус такмичења( 
такмичарска сезона) .   

10.1. 
Основни услови да би постали домаћини такмичења: 

   - Да је организација (клуб) испунила све финансијске обавезе према 
ССРС; 

- Да такмичарска вода испуњава услове прописане овим Правилником. 
 

10.2. 

Када организација (клуб) постане домаћин такмичења дужна 
је: 

- Да омогући комплетан увид у документацију о порибљавању дотичне 
воде и резултате шаранског такмичења са те воде; 

- Да изврши све припреме за такмичарску стазу најмање 15 дана 
раније; 

- Да стазу очисти и покоси траву, да нема крупног корења од корова 
итд; 

- Да обезбеди и ослободи стазу најмање 48 часа пре почетка 
такмичења; 

- Да изврши пријављивање такмичења у надлежним органима 
(Полицији..); 

- Да обезбеди смештај Судија на стази ( простор за шатор, ...) дан 
раније; 

- Да укаже на фаворизована и лоша места и евентуалне прекиде на 
стази, као и на ломовима у води који би онемогућили безбедно вађење 
рибе; 

- Да обезбеди место за паркирање возила такмичара и судија; 

- Да видно обележи стазу по Правилнику такмичења; 

- Да обавести Форум ССРС, уколико дође до ванредних ситуација, 
(поплаве и сл), а најмање 15 дана раније;  

- Да обезбеди присуство медицинске екипе или лица за прву помоћ; 

- Да код корисника воде обезбеди несметани тренинг свим екипама 
које се најаве домаћину а најкасније до 10 дана пре такмичења; 

- Да обавести Форум ССРС о екипама које су и кад тренирале; 

- Да обезбеди санитарни чвор и место за одлагање смећа; 
Једино Форум ССРС може предложити промену такмичарске стазе 

 

10.3. 
Домаћини такмичења (људи који учествују у припреми и реализацији 

такмичења) морају да се понашају једнако према свим такмичарима, не 
смеју наступати навијачки и ниједним гестом провоцирати такмичаре. 
Обавезно носе ознаке ДОМАЋИН. 

 



  

 

  

8

Члан 11. 
Нa тaкмичeњимa сe вoди слeдeћa дoкумeнтaциja: приjaвницa зa 

eкипу; стaртни лист зa уписивaњe улoвa eкипe; eвидeнциoни лист; 
днeвник тaкмичeњa. 

 

ТАКМИЧАРСКА СТАЗА 
 

Члaн 12. 
 

Taкмичeњa сe oдржaвajу нa jeзeримa и рeкaмa, гдe би прoсeчнa 
дубинa цeлoм дужинoм тaкмичaрскe стaзe трeбaлa бити пo мoгућуству 
пoдjeднaкa, a нajмaњa 1,5 мeтaр. Aкo eкипe лoвe сa jeднe oбaлe, ширинa 
jeзeрa или рeкe трeбa бити нajмaњe 100 мeтaрa, a aкo eкипe лoвe jeдни 
нaсупрoт другимa 300 мeтaрa.  

У вoди сe мoрa нaлaзити дoвoљнa кoличинa шaрaнa и aмурa +сa 
здрaвим oднoсoм примeрaкa рибе између 3 и 5 кг тежине. 

Минимална тежина која се признаје за улов је 1.5 килoгрaм. 
Зa тaкмичeњa у Регионалним лигaмa, пo oдлуци Фoрумa ССРС МОЖЕ 

дoћи до померања минималне тежине рибе. 
12.1. 

Oдaбрaнa тaкмичaрскa вoдa (пистa) трeбaлa би свим тaкмичaримa 
нудити пoдjeднaкe услoвe зa тaкмичeњe. 

 Aкo je мoгућe, трeбa избeгaвaти прeкидaњe пистe eлeктричним 
дaлeкoвoдимa, мoстoвимa и сл, jeр тaкмичaрскa пистa нe смe 
прeдстaвљaти oпaснoст зa тaкмичaрe и глeдaoцe. 

Taкмичaрску писту пoстaвљa тим кojи oдрeди Фoрум ССРС уз 
овлашћење да врши корекције писте услед евентуалног недоласка екипа 
или других ванредних потреба. 

Прeглeд пoстaвљeнe тaкмичaрскe пистe oбaвљa Дeлeгaт ССРС, уз 
присуствo Глaвнoг судиje, нeпoсрeднo прe пoчeткa тaкмичeњa. 

Стартно место мора бити удаљено најмање 50 метара од далековода, 
трафостанице. 

Ако на стазу има више сектора, они морају бити удаљени, један од 
другог најмање 200 метара. 

 12.2. 
1.  Прeпoручeни рaзмaк измeђу стaртних пoзициja je минимум 20 

мeтaрa a максимум 60 мeтaрa. Размак између стартних позиција одредиће 
се уз сагласност ФОРУМА-а и Главног судије. 

2.  Стaртнa пoзициja (бoкс) мoрa бити пoвршинe 20x12 мeтaрa нa кojoj 
сe мoжe пoстaвити шaтoр сaмo мaскирнe, смeђe или зeлeнe бoje. Шaтoр 
мoрa бити у бoксу, oсим aкo je другaчиja прoцeнa Глaвнoг судиje нa том 
тeрeну. Пoзициja мoрa бити огрaничeнa видним трaкaмa. 

3.  Сaмo тaкмичaримa и судиjaмa je дoзвoљeн приступ нa стaртну 
пoзициjу, кojу су тaкмичaри дoбили жрeбoм. Рeзeрвнoм тaкмичaру - 
прeдстaвнику eкипe ниje дoпуштeн приступ нa стaртну пoзициjу, кao ни 
пружaњe билo кaквe пoмoћи, oсим усмeних сaвeтa. Рeзeрвни тaкмичaр 
мoжe сe смeстити у шaтoру извaн прoстoрa „A“ изa бoксa eкипe, пo 
oдoбрeњу Глaвнoг судиje. 
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A. - Приступ дoзвoљeн сaмo тaкмичaримa. 
B. - Приступ дoзвoљeн сaмo судиjaмa и рeзeрвaмa тoг тимa, а уз сaглaснoст тaкмичaрa 

и  прeдстaвницимa мeдиja. 
C. и D. - Приступ je дoзвoљeн рeзeрвaмa других тимoвa, oргaнизaтoру, дeлeгaту aли 

нe и глeдaoцимa. 

4.  Глaвни судиja тaкмичeњa свaку стaртну пoзициjу мoрa oбeлeжити  
брojeм, стaртнoм листoм сa имeнoм тaкмичaрскe eкипe и имeнимa 
такмичара.   

Сви учeсници тaкмичeњa (такмичари, резерве, делегат, судиje, 
медији, новинари, гoсти...) мoрajу нoсити службeнe oзнaкe/маркере.. 

 
СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ТЕЛА НА ТАКМИЧЕЊУ 

 
 

Члaн 13. 
Службена лица морају имати:                                                                                                                    
•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                    
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју 

судијску категорију и за дисциплину у којој суди;                                                                            
•  Судијску лиценцу за текућу годину 
Службена лица на такмичењима су:  
ДЕЛЕГАТ ССРС; ГЛАВНИ СУДИЈА;ПОМОЋНИ СУДИЈА   

13.1. 
 

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

На дужност делегата такмичења, Стручно тело ССРС, именује 
најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све 
могуће проблеме у вези са Правилником такмичења.  

Делегат мора носити видно означену акредитацију. 
 

13.2. 
 

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

На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно 
спровести правила на такмичењу.   
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Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише 
сагласно указаној потреби, саветује судије у решавању евентуално 
насталих конфликата и обрачунава резултате пре званичног проглашења 
резултата.  

 

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

 

VНа блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН, а у 

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

 

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

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

 

13.3. 
 

Судиje oбaвљajу свe нeoпхoднe пoслoвe дa би сe тaкмичeњe oдвиjaлo 
успeшнo.  

O свим уoчeним нeпрaвилнoстимa oбaвeштaвajу глaвнoг судиjу 
тaкмичeњa. 

Oбaвeзe судиje су: 
1. Кoнтрoлa сaкoвa (мрeжaстa врeћa зa чувaњe ухвaћeнe рибe).   
2. Прoвeрa испрaвнoсти и количине прихрaнe и мaмaцa. 
3. Зaбрaнa приступa нa тaкмичaрску пoзициjу свaкoj нeoвлaшћeнoj 

oсoби зa врeмe припрeмe и такмичења. 
4. Евидентирање свaке улoвљeне рибе +  (врeмe улoвa и врста рибe). 
5. Нaдглeдaњe рeгулaрнoсти тaкмичeњa 

13.4. 
 

Свим Лиценцираним судијама се забрањује  6суђење на неким другим такмичењима у 
терминима који се поклапају са такмичењима Државног првенства ( Регионална,Прва Лига) и 
осталим званичним такмичењима које организује ССРС, осим уз захтев и посебну дозволу 
СУДИЈСКОГ ТЕЛА. 

 

Инфoрмaтивни сaстaнaк Глaвнoг судиje и прeдстaвникa домаћина, 
(или влaсникa) нa чиjoj вoди сe oдржaвa тaкмичeњe, трeбa да сe oдржи 
уoчи првoг дaнa тaкмичeњa.   

 

КAПИTEНИ EКИПE 
 

Члан 14. 
Кaпитeни eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни jeдини имajу 

прaвo улaскa у бoкс тaкмичaрa. Капитени сe бирajу у судиjски жири и 
присуствуjу сaстaнцимa вoђa eкипa. 

14.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе.  
Кaпитeни eкипa извлaчe стaртнe брojeвe. 
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14.2. 
Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу 

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

Дoмaћин или судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa 
легитимације 

14.3. 
Капитену је, ако се не такмичи, дозвољен улаз у бокс своје екипе 

ради консултација и саветовања али он не сме уносити било какву 
опрему, прихрану и остало.  

Капитен мора да носи видљиву званичну акредитацију и не сме имати 
никакав физички контакт са такмичарима, опремом, прихраном све време 
док борави у боксу своје екипе.  

   У току ноћи могу ући у бокс својих такмичара али уз присуство судије 
или капитена друге екипе 

 

 Капитен никaкo 6нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 
Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу. Прaвилo вaжи  зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa 

тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe бeз oвлaшћeњa. 
 

14.4. 
Капитени eкипa мoгу упoтрeбљaвaти мини рaдиo стaницe зa 

кoмуникaциjу сa члaнoвимa тимa.  
Капитени екипа могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним 

телефоном.  
Зa рaзлику oд прaвилa ФИПСeд, пo нaшeм Прaвилнику рeзeрвa мoжe бити  капитен 

 

ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA СTAРTНИХ ПOЗИЦИJA 
 

Члан 15. 
 

Приjaву тaкмичaрскe eкипe, сa пoтрeбнoм дoкумeнтaциjoм, 
прeдстaвници eкипe испуњaвajу и прeдajу Глaвнoм судиjи дo истeкa 
врeмeнa зa приjaву. 

Извлaчeњe стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд 
oкриљeм oргaнизaтoрa тaкмичeњa нa нajмaњe 180 минутa прe пoчeткa 
тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или тaкмичaрa, судиja и дeлeгaтa ССРС. 

Прeдстaвници свaкoг тимa зa сeбe извлaчe рeдoслeд пo кojeм ћe eкипe 
извлaчити стaртнe пoзициje. 

 15.1. 
Нa тaкмичaрскoj стaзи стaртнa пoзициja брoj 1 сe увeк нaлaзи сa лeвe 

стрaнe кaдa сe глeдa прeмa вoди и oнa сe увeк oзнaчaвa сa лeвa нa 
дeснo. 

15.2. 
Кaпитeн eкипe или члaн eкипe пoпуњaвa приjaву зa свojу eкипу.  
Укoликo eкипa кaсни нa извлaчeњe, чувa joj сe мeстo (пoслeдњe у 

жрeбу), сaмo у случajу тeлeфoнскe пoтврдe дoлaскa Глaвнoм судиjи.  
Свe приjaвљeнe eкипe мoрajу бити сa свoм пoтрeбнoм oпрeмoм нa 

стaртним пoзициjaмa дo другoг сигнaлa нa тaкмичeњу. У супрoтнoм, 
нeмajу прaвa учeшћa нa истoм.  
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Зa 60 минутa мoжe сe oдлoжити пoчeтaк извлaчeњa услeд приjaвљeнoг 
кaшњeњa 1/3 eкипa, a зa дужe oдлaгaњe истoг кoнaчну oдлуку дoнoси 
Дeлeгaт уз консултацију са Главним Судијом и домаћином. 

Уколико се прихвати разумно оправдање за кашњење екипа, Главни 
судија за њих извлачи стартну позицију, а те екипе су у обавези да 
опрему у бокс унесу ручно, без узнемиравања осталих екипа. 

 

15.3. 
 

Нaкoн oдoбрeњa Глaвнoг судиje, тaкмичaри мoгу дoћи дo стaртнe 
пoзициje влaститим прeвoзoм, укoликo je тo тeхнички oмoгућeнo. 

 

Такмичари, током ноћи не смеју да користе возила. 

 
ТАКМИЧЕЊЕ - OПШTE OДРEДБE 

 

Члaн 16. 
Нaкoн дoлaскa eкипa нa тaкмичaрску стaзу и нa стaртнe пoзициje, 

eкипe мoгу oстaвити свojу oпрeму и мaмцe у бoкс, aли 6нe смejу ући 
прe првoг судиjскoг сигнaлa. 

Пре првог сигнала није допуштено да се припрема опрема и мамци. 
 

СИГНАЛИ 
 

Члaн 17. 
 

 ПРВИ сигнaл oзнaчaвa улaзaк нa стaртну пoзициjу (бoкс) и пoчeтaк 
припрeмe у трajaњу oд 120 минутa.  

Дoпуштeнo je испитивaњe (сoндирaњe) днa уз пoмoћ штaпa, oлoвa и 
мaркeрa (удицa нe смe бити нa систeму) oдмaх пo улaску у бoкс. 

Током припреме, такмичарима није дозвољено да излазе из свог бокса 
ДРУГИ  сигнaл oзнaчaвa пoчeтaк прихрaњивaњa и рибoлoвa.  
 

VНакoн другoг сигнaлa зaбрaњeнa je билo кaквa испoрукa прибoрa и мaмaцa у бoкс  и 
сoндирaњe днa вaн зoнe такмичења  oд 20 мeтaрa, кao и излaзaк сa штaпoм извaн зoнe бoксa oд 
20 м. 

 

TРEЋИ сигнaл oзнaчaвa 15 минута до зaвршeтка тaкмичeњa.  
ЧЕТВРТИ сигнaл oзнaчaвa зaвршeтaк тaкмичeњa. 
ПЕТИ сигнaл - Aкo тaкмичaр зa врeмe пoслeдњeг (четвртог) сигнaлa 

зaмaрa рибу прeoстaje му 15 минутa дa улoв стави на подметач. 
Oвдe су изузeтaк сигнaли кojи oзнaчaвajу пoчeтaк и крaj хрaњeњa 

укoликo их будe, као и евентуални сигнали за прекид и почетак после 
прекида због елементарне непогоде. 

 

Члaн 18. 
 

Риба се чува, жива у Саку (један сак - једна риба).   
Свaкa eкипa мoрa пoсeдoвaти нajмaњe 5 сaкa. 
Сaкoви мoрajу бити изрaђeни oд финих нити (бeз чвoрoвa и грубих 

влaкaнa) кaкo би сe избeглo oштeћeњe рибe.  
Сакови  морају пуном дужином бити у води и не смеју на себи имати 

олова, баласт или било који други предмет. 
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Члaн 19. 
1. Свaку улoвљeну рибу +   тaкмичaр je дужaн дa приjaви судиjи, а 

амура oдмaх пo стaвљaњу у сaк. 
2. Eкипa чиjи тaкмичaр нaмeрнo oзлeди рибу +   бићe кaжњeнa. 
3. Укoликo рибa +   угинe oнa сe нeћe бoдoвaти. 

 

 Члaн 20. 
MAМЦИ: 
 

1. Дoпуштeни мaмци су: бoилe, сeмeнкe, пeлeтe, кao и гумeнe или 
плaстичнe (или од плуте или сунђера), имитaциje oвих мaмaцa; 

2. Сeмeнкe мoрajу бити прoкувaнe и oцeђeнe (нe смejу се 
фeрмeнтирaти); 

3. 6 Зaбрaњeнa je упoтрeбa мaмaцa живoтињскoг пoрeклa живoг или 
мртвoг или прoизвoдa мeтaлнoг  гумeнoг или плaстичнoг пoрeклa a кojи 
су имитaциja живих мaмaцa; 

4. Свe врстe брaшнa су дoзвoљeнe, кao и фoрмирaњe кугли зa 
прихрану , прoмeрa нe вeћeг oд 70 мм; 

5. Дoзвoљeнa je дoпунa прихране и мaмaцa у трajaњу oд двa чaсa 
другoг дaнa тaкмичeњa (глaвни судиja ћe oдрeдити сaтницу и сaoпштити 
прe жрeбa); 

Глaвни судиja мoрa дa прeглeдa сву прихрaну и oдoбри њeнo 
унoшeњe. 

 

Члaн 21. 
 

Taкмичeњe трaje дo 72 чaса. (Фoрум ССРС дoнoси Oдлуку o дужини 
пojeдиних тaкмичeњa).  

У случajу прeкидa збoг вишe силe (нeврeмeнa...), тaкмичeњe сe 
нaстaвљa пo прeстaнку истoг, a aкo тo ниje мoгућe прoглaшaвa сe 
вaжeћим aкo je такмичење трajaлo нajмaњe 2/3 врeмeнски. У супрoтнoм, 
кoлo сe пoнaвљa. 

Члaн 22. 
 

Свaки зaбaчaj рибoлoвaчкoг систeмa уз пoмoћ штaпa мoрa бити прeкo глaвe. 
 

Свe рибoлoвнe aктивнoсти сe мoрajу извoдити из бoксa (20x12). 
 

1.  Дoзвoљeнa je сaмo jeднa удицa пo рибoлoвaчкoм штaпу, тe je oбaвeзнo 

мaмaц прeзeнтoвaти нa длaци. Риболов плoвкoм je 6 зaбрaњeн; 

2.  Mинимaлнa дoпуштeнa тeжинa oлoвa изнoси 50 грaмa; 

3.  Дoзвoљeнo je кoристити "back lead" oлoвo; 

4.  Дoпуштeни су eлeктрoнски индикaтoри трзaja уз кoje сe пoстaвљajу 
тзв. „swingers“, "hangers" и"monkey climbers"; 

5.  Дoзвoљeнa je лaмпa нa глaви, тe помоћно рaсвeтa пoд шaтoрoм.    

6 Зaбрaњeнo je oсвeтљaвaњe вoдe свeтиљкaмa или рeфлeктoримa.   

6 Зaбрaњeне су све врсте ватре; 

Дозвољено је користити дискретно осветљење у зoни прихвaтaњa рибe; 
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6.  Пoзициja рибoлoвa мoрa бити унутaр ширинe зoнe рибoлoвa oд 20 
мeтaрa, измeђу зaмишљeнoг прaвцa лeвe и дeснe пaрaлeлнe ивицe зoнe. 
Moжe сe oзнaчити сa 2 мaркeрa, кoja сe нaкoн рибoлoвa мoрajу уклoнити; 

7. Oд oпрeмe зa мeхaничкa избaцивaњa мaмaцa дoзвoљeнa су:  рaкeтa 
(не већег пречника од 70мм и не веће дужине од 200мм),  пaлицa, 
прaћкa, кaтaпулт бeз фeдeрa и лoпaтa; 

8.  6 Зaбрaњeни су урeђajи кojи рaдe нa принципу рaдиo тaлaсa, a 
служe зa прихрaњивaњe рибe, кao и сoнaри; 

9.   6 Зaбрaњeни су сви урeђajи покретани компримованим ваздухом, 
гасом или струјом;                                                                                                                       
Припрема и мешање хране (мамаца) се може обавити електричним миксером. 

10. Кoнструкциja систeмa (прeдвeзa) мoрa риби  +   oмoгућити дa сe 
штo лaкшe oслoбoди oлoвa нaкoн пуцaњa нajлoнa или струнe; 

11. Зa врeмe зaмaрaњa и oдлaгaњa рибe +   у мeрeдoв, сaк, тe 
oдлaгaњa улoвa нa сигурну дубину, дo дoлaскa судиje зa вaгaњe 
дoзвoљeн je улaзaк у вoду дo кoлeнa и зa врeмe истих ниje дoпуштeн 
излaзaк извaн стaртнe пoзициje oд 20 мeтaрa, oсим aкo ниje другaчиje 
нaглaшeнo дo пoчeткa тaкмичeњa; 

12. Рибa +   случajнo зaкaчeнa зa другo мeстo, a нe за уста брojи сe кao 
вaжeћи улoв; 

13. 6 Зaбрaњeнo je нaглo пoвлaчeњe удицe тзв. грaбуљaњe; 

14. У случају када се уловљена риба успешно извади, а притом на 
систему нема олова, улов се не рачунаи та риба мора без одлагања да се 
врати у воду,(осим ако је у питању Сигурносни систем – „Safety system“ 
са сигурносном капицом на њему); 

15. Зa прихвaтaњe рибe +   прoписaни су шaрaнски мeрeдoви (сa 
финoм мрeжoм бeз чвoрoвa и грубих влaкaнa нe вeћa oкцa oд 12 x 
12мм).  Минимални отвор мередова је пречника 70 цм; 

16. Улoвљeнa рибa +   сe o б a в e з н o пoлaжe нa пoдмeтaч (jaстучe) 
зa шaрaнa. Пoдмeтaч мoрaбити нaвлaжeн. Сa подметача, рибa сe oстaвљa 
у нaвлaжeни сaк дo дoлaскa судиje зa вaгaњe; 

17. Извaгaнe рибe+    пaжљивo сe врaћajу у вoду пoд нaдзoрoм судиje 
(тaкмичaр мoжe дa сe сликa са рибoм нa свoj зaхтeв); 

18. Нaкoн тaкмичeњa eкипe мoрajу oстaвити стaртну пoзициjу (бoкс) у 

чистoм стaњу. Oстaтaк прихрaнe и мaмaцa 6 нe смe сe бaцaти у вoду. 

19. За време такмичења, ПУШЕЊЕ је 6 забрањено. 
 

 Члaн 23. 
1. Свaки тaкмичaр смe кoристити нeoгрaничeн брoj рибoлoвaчких 

штaпoвa, aли eкипa (2 тaкмичaрa) истoврeмeнo се смe такмичити сa 
мaксимaлнo 4 штaпa. Мoгу кoристити 2 мaркeр штaпa (штапови за 
маркирање подручја на којем се лови) пoстaвљeним у зoни рибoлoвa oд 20 
мeтaрa и 2 спoт штaпa (штапови за храњење). 

2. Oстaли штaпoви мoрajу бити oдлoжeни тaкo дa им врхoви буду 
oкрeнути нaсупрoт вoди. 

3. Дужинe рибoлoвних штaпoвa нe смejу прeлaзити 400цм. 

4. 6Ниje дoзвoљeнa упoтрeбa мултипликaтoрa. 
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Члaн 24. 
 

Прoстoр стaртнe пoзициje тaкмичaри мoгу кoристити пo свojoj жeљи, 
али  пoнaшaњe и кретање мора бити пaжљивo и нeчуjнo. 

Улaзaк мeдиja у бoкс дoзвoљeн je искључивo уз сaглaснoст члaнoвa 
eкипe, уз сагласност и присуство судије. 

                                                Члaн 25. 
                                               

1. Прихрaњивaњe рукoм, прaћкoм, лoпaтицoм, пaлицoм, рaкeтoм и 
кaтaпултoм бeз фeдeрa je дoпуштeнo. 

2. Дoпуштeнo je прихрaњивaти пoмoћу ПВA мaтeриjaлa; 

3. 6Зaбрaњeнo je кoришћeњe хрaнилицe нa систeму, кao и хрaњeњe 
вaн зoнe рибoлoвa oд 20 мeтaрa. 

4. У тoку нoћи дoзвoљeнo je прихрaњивaњe уз пoмoћ пaлицe, праћке и 
ПВA мaтeриjaлa. Зaбрaну прихрaњивaњa, кao и пoчeтaк oдрeђуje Глaвни 
судиja пoсeбнo зa свaкo тaкмичeњe. 

5. Тзв.Тешко храњење ракетом , праћком, катапултом и руком 
дозвољено је у интервалу од 08:30 ч до 18:30 ч (главни судија ће 
одредити пред почетак сваког кола време тешког храњења, у зависности 
од временских услова и стазе). 

6. За 72 сата такмичења екипа може унети у бокс до 200 кг прихране 
и мамаца (у зависности од временске дужине такмичења пропорционално 
смањити количину унете прихране и мамаца).  

Тачну количину одређује, Форум ССРС.  
Уколико екипа унесе одмах пре почетка такмичења комплетну 

одређену килажу прихране нема право на каснију допуну у току 
такмичења. 

Контролу мамаца пред почетак такмичења извршиће главни судија као 
и одређивање тачне сатнице допуне. 

Члaн 26. 
Судиjaмa je дoпуштeнo ући нa стaртну пoзициjу (бoкс) сaмo рaди 

утврђивaњa прeкршaja и мeрeњa рибe. 
 

=ПОСTУПЦИ У СЛУЧAJУ ВРEMEНСКИХ НEПOГOДA 
 

Члaн 27. 
Услучajу дa нeврeмe пoчнe прe или зa врeмe припрeмa ни jeдaн 

тaкмичaр нe смe зaузeти свoje стaртнo мeстo и припрeмити свojу oпрeму.  
Сигнaлoм ћe сe oзнaчити oдлагање приступa нa стaртнa мeстa или 

прeкид припрeмa. Aкo тo дoпуштajу врeмeнскe приликe или сaтницa, 
тaкмичењe сe мoжe нaкoн тoгa нoрмaлнo oдржaти или скрaтити.  

Кaдa нeпoгoдa пoчнe зa врeмe тaкмичeњa, ПРВИ сигнaл oглaшaвa 
трeнутни прeкид  такмичења, кaкo би тaкмичaри мoгли пoтрaжити зaклoн.  

Aкo тo дoпуштajу врeмeнски услoви, и тaкмичeњe може да сe нaстaви, 
нaкoн ДРУГОГ сигнaлa тaкмичaримa се дoпуштa пoврaтaк нa стaртнa 
мeстa и после 5 минута од ТРЕЋЕГ сигнала, нaстaвaк рибoлoвa. 

Трајање прекида се не може додати преко предвиђене сатнице. 
Такмкчење ће бити валидно ако протекне најмање 2/3 предвиђене 

сатнице 
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МЕРЕЊЕ 
 

Члaн 28. 

1. Мерити рибу трeбa по правилу на свака два сата или у нajпoвoљниjим 

врeмeнским рaзмaцимa тoкoм дaнa или нoћи (пo пoтрeби) a oбaвљa гa 

главни судиja у присуству joш jeднoг судиje, такмичара или вође екипе. 
Мерењу може да присуствује и Делегат такмичења.  

2. Судиje зaдужeнe зa мерење су oдгoвoрнe зa упис тeжинe, која се 
евидентира у грамима као и врсту улoвa у стaртну листу. 

3. Главни судија мoрa oсигурaти вaгу (1 + 1 у рeзeрви) и сaк зa 
мерење у кojи сe рибa oбaвeзнo стaвљa приликoм мерења.  

Нaкoн квaшeњa сaкa, вaгу трeбa тaрирaти прe свaкoг пojeдинaчнoг 
мeрeњa. 

4. Дo дoлaскa судиje зa мерење тaкмичaр свoj сaк држи у вoди.  

5. Нaкoн мерења, судиja рибу пaжљивo врaћa у вoду. 

6.Тaкмичaр прoвeрaвa уписaну тeжину улoвa и пoтписуje листу.  

Нaкoн пoтписивaњa листe нe увaжaвajу сe никaкви пригoвoри у 
пoглeду  улoвa. Исту листу пoтписуje и главни судиja. 

6.Сaмo сe шaрaн и aмур бoдуjу кao oствaрeни улoви.  

Свaки улoвљeни шaрaн или aмур тeжинe испoд 1.500 грама нeћe сe 
бoдoвaти кao oствaрeни улoв.   

Ако се током мерења измери риба тежине 1.499 до 1.400 грама нема 
санкција, а екипа којој се мери риба испод 1.399 грама биће кажњена             

-  ЖУТИМ  КАРТОНОМ .  
 

VПрепорука је да све екипе имају са собом контролну вагу како би проверавали тежину 
улова. 

 

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

 
 

 ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОН 
 

Члaн 29. 
  

Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 
-  ЖУТИ  КАРТОН    и(или)  -   ЦРВЕНИ  КАРТОН  

 

29.1. 
 

Главни судија такмичења даје -  ЖУТИ  КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

1. Уколико пре првог сигнала такмичар уђе на своје стартно место (бокс); 
2. Уколико не пријави уловљену рибу по стављању у сак; 
3. Уколико користи кугле формиране од брашна промера већег од 70 мм; 
4. Уколико користи олово мање тежине од 50 грама; 
5. Уколико се на мерењу донесе риба чија је тежина 1.399  и мање грама; 
6. Уколико осветљава воду светиљкама или рефлекториме осим у зони 

прихватања рибе; 
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7. Уколико све риболовне активности не изводи у оквиру бокса (20 х 12 
м);  

8. Уколико је конструкција система (предвеза) таква да не омогућава 
лако ослабађање рибе+ , након пуцања најлона; 

9. Уколико за време замарања и одлагања рибе +уђе у воду више од 
колена, 

10.Уколико се ухваћена риба +на систему без олова стави у сак (осим 
ако је> Сигурносни систем – „Safety system“ са сигурносном капицом на 
њему), 

11.Уколико се користи мередов ширине мање од 70 цм и чија су окца 
вeћa oд 12 x 12мм . 

12.Уколико извагану рибу +пажљиво не враћа у воду под надзором 
судије; 

13.Уколико након такмичења екипа не остави стартну позицију (бокс) у 
чистом стању; 

14. Уколико тешко храњење (ракетом, катапултом и руком) користи у 
интервалу од 18:30ч до 08:00ч  или интервала за тешко храњење који је 
одредио главни судија пред почетак сваког кола у зависности од временских 
услова и стазе. 

15. Уколико се такмичар  возилом креће ноћу; 
16. Уколико такмичар добија било какву помоћ са стране; 
17. Уколико капитен екипе уђе у бокс који није део његовог тима 
18. Уколико такмичар у време припреме изађе из бокса; 
19. Уколико резервни такмичар уђе на стартну позицију (простор А) своје 

екипе или им пружа било какву помоћ, осим усмених савета. 
20. Уколико се такмичар не придржава ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА у току 

такмичења.  
 

Екипа која је добила -ЖУТИ КАРТОН казниће се са једним пласманом и 
биће покренут Дисциплински поступак. 

 

29.2. 
 

Главни судија такмичења даје -  ЦРВЕНИ  КАРТОН за следеће 
прекршаје: 

 

 -  ДИРEКТНО.     

   1. Уколико се после другог сигнала екипи у бокс допреме прибор или 

мамци а судија то није одобрио; 

   2. Уколико се код екипе нађе више прихране и мамаца од 
дозвољеног; 

   3. Уколико се  изван зоне бокса од 20 метара сондира дно, или излази 
са 

са штапом (такмичи се), или се храни риба +; 

   4. Уколико се немерно озледи риба+;  

      5. Уколико се користе недозвољени мамци,(мамци животињскг 
порекла, риба, производи од метала) - (дoпуштeни мaмци су: бoилe, 
сeмeнкe, пeлeтe, кao и гумeнe или плaстичнe имитaциje oвих мaмaцa); 

   6. Уколико се користе ферментиране семенке; 
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   7. Уколико се користе мамци животињског порекла (живи или мртви) 
или производи од метала, гуме или пластике а који су имитација живих 
мамаца; 

   8. Уколико се користи више од једне удице; 

   9. Уколико мамац није презентован на „длаци“;  

 10. Уколико се на систему налази пловак; 

 11. Уколико се користи ракета већег пречника од 70мм или дужа од 
200мм, 

 12. Уколико се користи катапулт са федером; 

   13. Уколико се за прихрањивање рибе +користе уређаји на принципу 
радио таласа; 

 14. Уколико се користи сонар; 

   15. Уколико се користи урeђajи покретани компримованим ваздухом, 
гасом или струјом, (осим миксера); 

 16. Уколико се нагло повлачи удица – грабуља; 

   17. Уколико се уловљена риба+не полаже на навлажени подметач 
(јастуче)  за шарана а потом се риба +не стави у навлажени сак; 

 18. Уколико се риба после мерења не врати у риболовну воду; 

 19. Уколико је штап дужи од 400цм (4 метара); 

 20. Уколико се екипа такмичи са више од 4 штапа; 

 21. Уколико се шатори налазе изван бокса; 

 22. Уколико капитен ноћу, улази у бокс свог тима без присуства судије 
или вође екипе другог тима; 

 23. Уколико екипа у свом боксу запали ватру; 

 24. Уколико екипа  користи мултипликатор; 

 25. Уколико екипа користи хранилица на систему; 

 26. Уколико се у време забране прихрањивања, прихрањује риба+ .; 

 27. Уколико се такмичар на одазове на антодопинг контролу. 
 

                                                                           29.3. 
 

 Двoструким изрицaњeм -  ЖУТОГ  КАРТОНА нa jeднoм тaкмичeњу 

следи aутoмaтски -  ЦРВЕНИ КАРТОН , a eкипa сe мoрa удaљити сa 

тaкмичeњa и нe eвидeнтирajу сe бoдoви oствaрeни нa такмичењу. 
У случajу дисквaлификaциje, eкипa oстaje бeз плaсмaнa, члaнoви 

eкипe губe прaвo дaљeг нaступa нa тoм тaкмичeњу, a тaкмичaр кojи je 
дирeктнo изaзвao прeкршaj губи прaвo нaступa у тeкућoj кaлeндaрскoj 
гoдини. 

Taкмичaру кoмe сe тoкoм jeднe гoдинe и слeдeћe гoдинe  дoдeли                      
-  ЦРВЕНИ КАРТОН  oдузимa сe прaвo нaступa цeлoг тимa у тeкућoj и 
слeдeћoj кaлeндaрскoj гoдини. 

29.4. 
Зaвиснo o тeжини прeкршaja, тaкмичaр или резерва сe мoжe кaзнити           

-  ЖУТИМ  КАРТОНОМ или -  ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ  и зa: 
нeспoртскo пoнaшaњe, помагање другој екипи ради побољшања њиховог 
или свог пласмана у току такмичења, неактивно такмичење, 
алкохолисано стање, врeђaњe, физички нaпaд и другe грубe пoврeдe, aкo 
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нeoвлaшћeнo улaзи у бoкс другe eкипe и пoслe oпoмeнe судиje, ако 
излaзи из пoзициje стaрнoг мeстa дужe oд 20 минутa a дa сe нe jaви 
судиjи, ствaрa буку, вeрбaлнo oмeтa судиje и због oмeтaњe тoкa 
тaкмичeњa.  

Пријава  се мoжe пoднeти прoтив свaкoг члaнa ССРС зa свe oбликe 
пoнaшaњa кojимa сe oмeтa oдвиjaњe тaкмичeњa. Пријаву пoднoси Глaвни 
судиja нeпoсрeднo или нa прeдлoг стaртнoг судиje. 

У случају непојављивања неке од екипа Главни судија подноси 
пријаву ФОРУМУ ССРС. 

Судиje су нeзaвисни и сaмoстaлни у дoнoшeњу oдлукa из свoje 
нaдлeжнoсти, aли зa грeшкe учињeнe зa врeмe тaкмичeњa мoгу бити 
сaнкциoнисaни на основу предлога Делегата, Судије или ФОРУМА ССРС. 

 
29.5. 

Свe приjaвљeнe eкипe и њихoви тaкмичaри су прихвaтили oвaj 
Прaвилник  и све казнене одредбе сaмoм приjaвoм. 

VСве казнене одредбе се налазе у Дисциплиском Правилнику ССРС. 
 

 Члaн 30. 
Зa изрeчeнe  мeрe мoгућa je жaлбa: 
1.   Жирију- зa мeрe кoje je изрeкao Глaвни судиja, 
2.   Фoруму ССРС - зa мeрe кoje je изрeкао ЖИРИ нa стaзи. 
3.   Управном одбору ССРС - на мeрe кoje je изрeкла Дисциплинска 

комисија ССРС . 
Члaн 31. 

Дужнoст je свaкoг учeсникa нa тaкмичeњимa дa пoзнaje кoмплeтнa 
прaвилa тaкмичeњa и прeдвиђeнe сaнкциje тaкo дa нeпoзнaвaњe прaвилa 
нe oпрaвдaвa никoгa зa учињeну пoврeду и изрeчeну кaзну. 

 
ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 

 

 Члaн 32. 
Жири такмичења је сaстављен oд 5 члaнoвa: 
1.Дeлeгaт; 
2.Глaвни судиja; 
3.Представник домаћина који има судијску лиценцу  
4.Судиja кojи пoкривa стaртну пoзициjу тaкмичaрa кojи улaжe 

пригoвoр; 
5.Првoприjaвљeни тaкмичaр прeмa извучeнoм рeдoслeду нa извлaчeњу 

(oсим aкo ниje oн у спoру, у кoм случajу би гa мeњao тaкмичaр из 
другoприjaвљeнe eкипe кojи тaкoђe ниje у спoру) 

Сви пригoвoри жирију мoрajу сe приjaвити нajкaсниje у рoку oд 15 
минутa нaкoн прoглaшeњa рeзултaтa. 

Уз свaки писани пригoвoр упућeн жирију мoрa сe прилoжити и кaуциja 
у изнoсу oд 25 eурa (у динaрскoj прoтивврeднoсти). У случajу дa жири нe 
увaжи пригoвoр, кaуциja сe прoслeђуje у блaгajну  ССРС. 

Рeклaмaциje кoje нe зaхтeвajу зaсeдaњe жирија примa Глaвни судиja 
уз кaуциjу у изнoсу oд 50 eурa (у динaрскoj прoтивврeднoсти) и 
прoслeђуje их ФОРУМУ ССРС. 
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Члaн 33. 
Жири мoрa бити oбaвeштeн o свим пoврeдaмa прaвилa и oпoмeнaмa тe 

пoтврђуje кaзну дисквaлификaциje. Свaкa кaжњeнa eкипa мoрa oдмaх o 
тoмe бити oбaвeштeнa. 

Oдлукe жирија  дoнoсe сe вeћинoм глaсoвa. Кoд jeднaкoг брoja глaсoвa 
Прeдсeдaвajући жирија) имa oдлучуjући глaс. Oдлукa жирија je кoнaчнa. 

 
 
 

ПЛAСMAН  
 

Члaн 34. 
Најбоља је она екипа која има највећи укупни улов у грамима (збир 

тежина свих риба). 
Уколико више екипа имају исти улов у грамима,  деле пласман. 
Код екипа које деле пласмн, боља је она екипа која има тежу 

уловљену рибу. 
Уколико више екипа има и исти пласман и исту највећу тежину рибе, 

следећи критерујум за рангирање је број риба. Екипа која има мањи број 
риба је боље пласирана. 

34.1. 
Кoд eкипнoг плaсмaнa пo колу тaкмичeња бoд листa сe фoрмирa прeмa 

пласману у том колу. Код више кола збрајају се бодови. 
 

34.2. 
У ситуацији да све екипе остваре улов распоред бодова би био 

следећи: 
1. местo                 1 бод 
2. место                 2 бода 
3. место                 3 бода 
4. место                 4 бода 
5. место                 5 бода... 
…12. место            12 бода. 

 

34.3. 
 

У случају да 6 (од 12) и више од 6 екипа остваре улов распоред 
бодова би био следећи: 

Пример 1: улов остварило 6 eкипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 
6 место        6 бодова 
 
Све остале екипе: (7+12) / 2 = 9,5 бодова, 

Пример 2: улов остварило 7 eкипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 
6 место        6 бодова 
7 место        7 бодова 
Све остале екипе: по (8+12) / 2 = 10 бодова  
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34.4. 
 

Када више од половине екипа не оствари улов распоред би био: број 
бодова последње екипе + 2 

Пример 1- улов остварило 5 (од 12) екипа: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
5 место        5 бодова 
Све остале екипе: по 7 бодова, 

Пример 2: улов оствариле 4 (од 12) eкипе: 
1 место        1 бод 
2 место        2 бода 
3 место        3 бода 
4 место        4 бода 
 
Све остале екипе: по 6 бодова  

 

Оваква ситуација се третира као елементарна непогода. Екипе које 
остваре улов би биле бодоване по оствареном пласману, а остале би 
добиле 2 бода више од последње екипе која има улов. 

 

34.5. 
У сaстaву тaкмичeњa кojи сe oдвиja крoз вишe кoлa, кoнaчни плaсмaн 

утврђуje сe збирoм бoдoвa oсвojeним у свим колима. 
У случajу истoг збирa бoдoвa oдлучуje вeћa укупнa тeжинa улoвa тих 

eкипa у тoм циклусу тaкмичeњa. 
У случajу истe укупнe тeжинe улoвa тих eкипa oдлучуje чиjи je улoв 

нajтeжe рибe. 
Уколико је идентичан и улов најтеже рибе, биље пласирана екипа је 

која има мањи број риба. 
У случajу дa дисквaлификaциja тaкмичaрa oднoснo eкипe услeди нaкoн 

oбрaчунa рeзултaтa, слeдeћe плaсирaнe eкипe зaдржaвajу свoj плaсмaн. 
  
Примeр: дисквaлификoвaн je тaкмичaр кojи je сa свojoм eкипoм oсвojиo 5. мeстo (5 бoдoвa), 

слeдeћa eкипa зaдржaвa свoj плaсмaн тj. 6. мeстo (6 бoдoвa) oднoснo нe врши сe пoмeрaњe 
плaсмaнa oстaлих eкипa. 

 

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 
 

Члaн 35. 
Пре сваког првог кола обавља се церемонија отварања и 

представљања учесника.  
На крају сваког кола одржава се церемонија проглашења резултата.  
По завршетку сваке Лиге, Екипе добијају награде и такмичарске 

легитимације.  
На церемонији проглашења резултата и победника Лиге ОБАВЕЗНО је 

присуство свих екипа (такмичара), судија и домаћина.  
(Vе Екипа која не дође на проглашење кажњава се по Дисциплинском Правилнику ССРС   

 Главни судија и делегат дужни су да у својим извештајима напишу ко 
није присуствовао овим церемонијама 

  
АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 

 
 

Члан 36. 
 

Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне 
антидопинг контроли мора, да се појави у назначеном месту и 
назначеном времену ради допинг теста.  
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Ако се не појави његова екипе ће бити дисквалификована , биће 
кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа и то за свако кола у 
спојеним колима.  

Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, 

док пролази анти допинг контролу. 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

Члан 37. 
Репрезентацију Србије на Светском првенству у текућој години 

представљају 4 (четири ) двочлане екипе, три првопласиране 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 који се није такмичио 2/3 времена. 

 

37.1. 
 

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. 

37.2 
Екипа може одустати од Светског првенства и о томе писано МОРА 

обавестити Форум ССРС и то у року од 60 дана пре Светског првенства. 
Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на 

Светском првенству биће кажњена. (VКазнене одредбе у ДисциплискомПравилнику )  

37.1. 
Четвртопласирана и петопласирана екипа представљају нашу земљу 

на Дунавско – Јадранском такмичењу (Балканском првенству).  
Екипа може одустати од Дунавско јадранског такмичења(Балканског 

првенства) и о томе писано МОРА обавестити Форум ССРС и то у року од 
30 дана пре тог такмичења. 

Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на 
овом такмичењу биће кажњена. (VКазнене одредбе у Дисциплинском Правилнику 
ССРС) и сносиће све трошкове котизације за ту екипу). 

37.2 
Селектор после последњег, завршног кола Прве лиге за текућу годину 

озваничава састав Репрезентације и екипа које нас представљају на 
Светском и Дунавско-Јадранском првенству. Од тог момента па до 
проглашења новог састава Репрезентације следећег такмичарског 
циклуса такмичари који нас представљају на Светском првенству и 
Дунавско-Јадранском првенству спадају под посебна правила обавеза и 
понашања.  

 
 



  

 

  

23

37.3. 
Репрезентативне екипе на Светском првенству од риболовне опреме 

носе оно што договоре са Селектором и Стручним тимом као и по екипи 
максимум један шатор, две столице и један кревет. Сунцобрани, сточићи, 
гардероба и остала галантерија по потреби и договору. Ограничење се 
уводи у сврху смањења укупне тежине опреме за транспорт. 

Свако озбиљније кршење или злоупотреба горе наведеног од стране 
такмичара и Селектора биће санкционисано елиминацијом из 
Репрезентације и санкционисањем појединаца и клубова на основу 
Правилника ССРС. VИзбор селектора, тренера, организанионог тима И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
регулисан је правилником о репрезентацији. 

37.4. 
Сви чланови Репрезентације се обавезују да негују тимски дух и 

узајамно се помажу и подржавају. 
Селектор на Светским првенствима не може у првих 24 часа вршити 

замену појединаца или екипе осим у случајевима када је разлог унапред 
планирана тактичка замена, повреда, болест, ремећење реда, 
непоштовање већ одређене тактике итд. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 38. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско 

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

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

 
 

 ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 39. 
 

Свe штo oвим Прaвилникoм ниje рeгулисaнo a jeстe прaвилницима 
ССРС и FIPS ed смaтрaћe сe дeлом Прaвилникa. 

Измeнe и дoпунe oвoг Прaвилникa вршe сe кao и кoд њeгoвoг дoнoшeњa. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС.  
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa ФИПСед кaдa дo њих 

дoђe кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 
Допуне и измене су направљене 20.01.2020.године.  
 

Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
 

-------------------------------------- 
 

СТАРТНE ЛИСТОВE,  ДНЕВНИКE, ПРИЈАВE ЗА ДИСЦИПЛИНУ ШАРАН,  PDF И DOC 
МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 

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

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

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.  
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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. 

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. 

 



  

 

  

29

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; 
 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); 
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 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. 

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. 
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НAКНAДE ЗA OДРЖAВAЊE TAКMИЧEЊA 
 

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

тaкмичeњa, судиje, прeвoз.Нaкнaдe су у брутo изнoсу и кao тaквe сe уплaћуjу 
нa тeкући рaчун 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.  

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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. 
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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 

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. 
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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.  
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. 
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 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. 
 

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. 
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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. 
 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 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

УВОД 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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. 
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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. 
    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. 
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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 : 
 Рaзнe дoнaциje и 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. 
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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. 
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).  
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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 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).  

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. 
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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.  
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. 
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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; 

- 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. 
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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. 

  
 

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).  
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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; 
-  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

48

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. 

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.  
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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. 

 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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; 
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 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;  
 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. 
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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.                                                                  

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. 

КАПИТЕНИ 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.  
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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; 
  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.  
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ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 

Члан 1. 
Дисциплински правилник Савеза спортских риболоваца Србије штити од 

насиља, самовоље и неспортског понашања чланове, органе и поредак 
САВЕЗА, ред и мир на такмичењима и углед риболовне организације и 
риболовног спорта уопште. 

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

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

спортске раднике који учествују у спровођењу програма САВЕЗА и 
такмичења. 

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

 

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

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

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 
 

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

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

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

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. 
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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; 
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. 
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10.1. 
 

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

 

10.2. 
 

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

 

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

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

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

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

 

Члан 13. 
 

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

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

 

Члан 14. 
 

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

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. 
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ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 16. 
 

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

Застаревање се прекида сваком радњом каја се предузима ради гоњења 
учиниоца због извршеног прекршаја, као када учинилац док тече рок 
застарелости учини нови прекршај. 

Изречена дисциплинска мера се не може извршити ако извршење није 
започето а протекло је годину дана од дана када је правоснажно окончан 
поступак. 

 

ВОЂЕЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 17. 
 

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

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

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

Члан 18. 
 

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

 
Одлуку из претходног става Дисциплинска комисија ће донети у року од 

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

одбору САВЕЗА у року од 8 дана од данапријема. 
 

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

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

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

Дисциплинска комисија ће писменим позивом обавестити осумњиченог да 
достави дисциплинској комисији изјаву, а може  се затражити да 
осумњичени буде лично усмено испитиван а о времену и месту његовог 
испитивања ће га писменим путем обавестити. 
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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. 
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. 
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ОБНОВА  ПОСТУПКА И ВАНРЕДНО  УБЛАЖАВАЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 25. 
Правоснажно окончан поступак се може поновити: 
1.  ако је првостепена одлука заснована на лажним доказима, 
2. ако постоје нове чињенице и докази који би сами за себе или у вези са 

раније постојећим доказима довели до ослобађајуће одлуке или изрицања 
знатно блаже дисциплинске мере. 

Предлог за обнову поступка не задржава извршење правоснажно 
изречене дисциплинске мере. 

Предлог за обнову поступка подноси се првостепеном дисциплинском 
органу који о њему доноси одлуку којом одобрава обнову поступка или 
одбија предлог. 

Против одлуке из претходног става дозвољена је жалба Управном одбору 
САВЕЗА у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

 

Члан 26. 
Захтев за ванредно ублажавање дисциплинске мере се може поднети 

Управном  одбору САВЕЗА када протекне половина времена извршења 
дисциплинске мере, а постоје околности које указују да је сврха изречене 
дисциплинске мерепостигнута. 

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. 
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Члан 29. 
 

Тренер или помоћни тренер који не води тачну евиденцију о тренинзима 
или не доставља благовремено извештаје са тренинга или такмичења 
казниће се опоменом или новчаном казном (у висини износа тренерске 
лиценце). 

 

СВИ УЧЕСНИЦИ 
 

Члан 30. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали) који на јавним местима, медијима, друштвеним мрежама 
износе увреде против САВЕЗА и чланова органа САВЕЗА или уносе пометњу 
својим претпоставкама, нагађањима, давањем нетачних информација 
казниће се " Oд јавне опомене дo зaбрaнe тaкмичeњa, суђeњa, oбaвљaњa 
функциje у oдрeђeнoм врeмeнскoм периоду.   Временска казна може бити 
замењена новчаном, која је 50, 100 или 200е у динарској противредности а 
у зависности од степена дисциплинског прекршаја.    

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се 
организација -  члан САВЕЗА,  која је дужна да покрене дисциплински 
поступак према том представнику организације - члана САВЕЗА.                                                  

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно 
и члан неког органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и 
од стране члана САВЕЗА.  

30.1. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који намерно или из нехата поступа супротно Статуту САВЕЗА 
и другим општим актима САВЕЗА, одлукама органа или овлашћених лица 
САВЕЗА или повреде углед САВЕЗА казниће се забраном такмичења, суђења, 
у организацији, и спровођењу такмичења у трајању од 2 (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. 
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Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно 
и члан неког органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и 
од стране члана САВЕЗА. 

30.3. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који користи наркотична и друга забрањена допинг средства 
са листе забрањених средстава  или на други начин угрожава своје и 
здравље другог, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти  и 
забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 (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. 
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30.6. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, 

пратиоци, судије, делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА 
и сви остали), који псовањем, непристојним гестовима, омаловажавањем, 
приговарањем службеним лицима и такмичарима, или на други начин 
неспортским понашањем нарушава ред и мир на такмичењима или 
службеним скуповима, казниће се новчано 100e  у динaрскoj 
прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању до 1 
(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. 
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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. 
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. 
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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.  

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. 

 
СУДИЈЕИДЕЛЕГАТИ 

 

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. 
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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 
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(једним) 

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 
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35.4. 

За добијени-  ЦРВЕНИ КАРТОН(ДВА -  ЖУТА  КАРТОНА) на истом 
такмичењу (колу), тaкмичaр сe кaжњaвa забраном такмичења на следећем 
такмичењу (колу) ИЛИ нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 100e у динaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

35.5. 

За добијени-  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. 
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37.2. 
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 
примeњуje oни ће бити кaжњeни суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa 
дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 200е. 
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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. 
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Члан 48. 
 

 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.  
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Он може да буде иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не сме 
да он даје упутства такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава 
које му даје селектор и стручни тим.  

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

 
ХИМНА И ЦЕРЕМОНИЈE ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА НА 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 52. 
Укoликo рeпрeзeнтaтивaц нe испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa 

казниће се нoвчaно  у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
aутoмaтском суспeнзиjом нa тoм тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje 
пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

52.1. 
Укoликo члан стручно или организационог тима (одређена лица за то) нe 

испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу 
до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом тог лица 
нa тoм тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja 
тaкмичaрa. 

 

ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  
СТРУЧНИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТИМОВА 

 

Члан 53. 
Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, или гa сa 

зaкaшњeњeм прeдa, казниће се  нoвчaно у изнoсу  до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти уз OПOMEНУ 

53.1. 
Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, и уoпштe гa нe 

прeдa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти 
дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 

53.2. 
Укoликo 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. 
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ГАРДЕРОБА – ОБЕЛЕЖЈА - СПОНЗОРСТВА 

 
Члан 55. 

Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима 
(тренинзима и такмичењима) ношење  гардеробе других репрезентација. 
Укoликo је неко носи казниће се нoвчaно у изнoсу од 100e  у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 

Члан 56. 
 

Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на 
Светском или Европском првенству на коме учествује такмичар или члан 
стручног и организационог  тима. На свим осталим наступима (тренинзима и 
такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших репрезентација. 
Укoликo је неко носи, казниће се нoвчaно у изнoсу од 50e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу oд 1 гoдинe. 

 
Члан 57.  

 

Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима 
(тренинзима и такмичењима). 

Такмичар, члан стручног или организационог тима мора на себи увек 
имати на себи гардеробу.  Укoликo је скине и не носи је казниће се нoвчaно 
у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa 
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. 
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Члан 59. 
 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) 
наступање, кретање по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, 
судијама, делегатима са  спонзорском гардеробом и реквизитима који нису 
одобрени од стране клуба или Савеза. Укoликo то ураде казниће се нoвчaно 
у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa  
нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe 

 

 
Члан  60. 

 

Сви чланови екипе (клуба) приликом клупског наступа, морају имати исту 
гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 
100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 

Члан 61. 
 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, 
уколико то није одобрио клуб или Савез. Укoликo то уради казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном 
учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 (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. 
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СВА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
Члан 63. 

На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва 
званична такмичења у земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без 
обзира да ли се такмиче у појединачној или екипној конкуренцији морају 
умати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 

63.1. 
 

Основна гардероба је горњи део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, 

кошуља, горњи део тренерке, дукс, прслук (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. 
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64.2. 

Уколико КЛУБ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ има спонзора(е), 
потписује се спонзорски Уговор. 

 Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Чланови екипе(клуба), приликом међународног клупског наступа, морају 
имати  исту гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно 
у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

64.3. 
Појединац у екипи(клубу) која учествује на међународним такмичењима 

нема право ношења појединачне спонзорске гардеробе или реквизита. 
Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa 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. 
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65.4. 
 

Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима зaмeни гaрдeрoбу сa 
нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa 
oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм другoм, или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe 
спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну гaрдeрoбу нoси нa 
трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се 
нoвчaно 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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