
 

ПРAВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА  И СУЂЕЊА  

У ДИСЦИПИНИ  BLACK BASS (МICROPTERUS 
SALMOIDES) 

  
УВОД 

 
Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској 

дисциплини – риболов  б.баса  у систему такмичења Савеза спортских 

риболоваца Србије (ССРС). 
Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, 

по  Правилнику такмичења у такмичарској дисциплини - риболов б.баса се 
одржавају сва такмичења у нашој земљи. 

 

За време такмичења ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ. 
 

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

    Члан 1. 
 

Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину. 
Календар такмичења у дисциплини риболов б.баса, КУП – у  Србије и 

наступе за сваку годину на међународним такмичењима , предлаже Форум 
ССРС   а то усваја Управни одбор ССРС. 

    

 Члан 2. 
За учествовање у такмичењима у дисциплини риболов б.баса, такмичари 

се морају лиценцирати правовремено на основу  Правилника ССРС и Форума 

ССРС и пријавити се за такмичење за све нивое и за све врсте такмичења. 

Организације (клубови) чији се такмичар такмичи, морају да буду чланови 
ССРС и  да измире све обавезе према ССРС. 

 

 Обавезна је такмичарска легитимација, лиценца као и дозвола за 

спортски риболов. 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

    Члан 3. 
Такмичења у дисциплини риболов б.баса могу се организовати на текућим  

и стајаћим водама.  
Форум ССРС одређује број кола и такмичарске воде за календарску годину 

(календар такмичења).  
У циклусу такмичења се бодују резултати свих одређених кола.  
 

Такмичење се организује као екипно (клупско). 
 

Такмичење у календарској години се може одржати само ако је 
пријављено најмање 8 екипа из различитих риболовних организација. 
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Члан 4. 

+ Само улов „Black Bassа (Micropterus salmoides,)“ ће се сматрати 

валидним.  

+ Број улова је ограничен на 5 риба.   

+ Екипе саме обезбеђују чамце и потребну опрему, укључујући и сидро.                 

 + Минимална величина„Black Bassа“која се бодује је 25 цм.    Форум ССРС 

може да промени минималну величину рибе на предлог ЗБК (заједнице бас 

клубова). 

+ Такмичење траје осам сати  

+ Сви такмичари морају да знају да пливају. 

+ Стого је забрањено такмичити се на удаљености мањој од 25 метара од 

било које електричне инфраструктура (далековода, трансформатора итд) 

 

ПРАВО НАСТУПА 
 

 

Члан 5. 
 

Права наступа на такмичењима у организацији ССРС могу остварити 
риболовне организације (клубови и секције клубова ), које су чланови ССРС. 

Екипа може да учествује на такмичењима уколико је њихова риболовна 
организација измирила све обавезе чланарина, котизација и лиценци за 
претходну годину као и за текућу годину.                                                                                                                                                                                                                        
Висину чланарина, котизација и лиценци усваја Управни одбор ССРС на 
предлог Форума ССРС. 

 

*УПЛАТЕ НА СТАЗИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ ЛИЦЕНЦУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА*  

  *СВЕ УПЛАТЕ СЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРЕ ТАКМИЧЕЊА НА РАЧУН ССРС*   

  *УПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЦА СЕ НЕЋЕ РАЧУНАТИ, ПРИЗНАЈУ СЕ САМО УПЛАТЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА РАЧУН ССРС* 

 

Такмичар може наступати на званичним такмичењима уколико је он 
правилно регистрован по Правилнику о регистрацији такмичара ССРС, а 
његова екипа пријављена за такмичење до рока који одреди Форум ССРС.  

Да би такмичар добио лиценцу он мора да има важећи Уговор са 
риболовном организацијом (клубом), лекарско уверење и осигурање. 

 

 

Члан 6. 
 

Такмичар може наступати на званичним такмичењима у организацији 

ССРС, само уколико има држављанство Србије.     

У саставу екипе дозвољено је присуство једног странца (Регулисано 
Правилником Форума ССРС.).  

 

  Такмичар мора познавати правила такмичења, јер га непознавање правила не ослобађа 

одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила 

такмичења.  
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Члан 7. 
 

Екипа је дужна да се пријави за такмичење и то путем обрасца: „ПРИЈАВА 

за екипно такмичења“ и то пошаље е маилом (адреса office@ribolovci.org.rs) 
Форуму ССРС  у року од  112 сати пре почетка такмичења и после тога више 
нема одустајања.  

 

 Уколико екипа(такмичари) одустане од циклуса такмичења до тог термина дужна је да 

писаним путем ( телеграм, факс, мејл) да то пријави ФОРУМ-у ССРС. Уколико то уради до тог 

термина такмичари неће бити кажњени.  
 

Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се 

затвара  24  сати пре почетка такмичења. 
 

 Уколико се деси да после пријаве екипа одустане сматраће се да је НЕОПРАВДАНО 

поступила (Правилник ФОРУМ-а ССРС).                                                                         

Такмичари првих пет екипа  по пласману имају статус репрезентативца, од 

којих селектор бира репрезентацију. 

Члан 8. 
 

Из исте риболовне организације може да се пријави само једна екипа. 
 

Екипу чине два такмичара, од којих је један капитен екипе.   
Екипа може да има и резервног такмичара који такође мора да буде 

лиценциран и он може наступати у екипи уколико је један од чланова екипе 

спречен.  
 

Резервни такмичар имаће потенцијално право учешћа у репрезентацији само ако се такмичио 

више од 50% времена од свих кола такмичења. Такмичар из екипе који се такмичио мање од 50% 

времена на свим колима нема потенцијално право учешћа у репрезентацији.“ 
 

8.1. 

Такмичари могу наступати само за екипу за коју се на почетку циклуса 

такмичења пријаве и лиценцирају.  
8.2. 

Такмичар на такмичењима мора имати код себе:                                                                                                         
- такмичарску легитимацију са важећом лиценцом ССРС за календарску 
такмичарску сезону;                                                                                                                                                                                 
- риболовачку дозволу 

У случају било какве повреде током такмичења такмичар може бити 

замењен уредно пријављеном резервом уз одобрење главног судије. 
 

TAКМИЧAР JE ДУЖAН ДA СE ПРE ТAКМИЧEЊA УПOЗНA СA ПРAВИЛИМA. 

 

Члан 9. 

Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну 
пoврeду Прaвилникa.  

Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртски и кoрeктнo прeмa свим 
учeсницимa тaкмичeњa и пoсмaтрaчимa, кao и дa пoштуje oдрeдбe oвoг и 
осталих Прaвилникa ССРС и дa свoj прибoр и другo пoдвргнe кoнтрoли 
зaхтевaнoj oд стрaнe судиje.  

Сви eвeнтуaлни пoступци и прeкршajи кojи oвим Прaвилникoм нису 

дeфинисaни, пoдлeжу Дисциплинском правилнику. 

mailto:office@ribolovci.org.rs
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ПРИЈАВА И ЖРЕБАЊЕ 
 

Члан 10. 

Пријава такмичарске екипе, се врши попуњавањем документа пријаве која 
се предаје Главном судији.  

 

Пријава доласка се врши на најмање 30 минута пре почетка такмичења. 
 

Након пријаве доласка на такмичење извлачи се жреб стартних бројева за 
чамце. Жребање врши главни судија.                                                                                                                                                   

Сваки чамац мора имати и истакнути видљиви стартни број за цело време 
трајања такмичења.  

 
ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 11. 

Такмичење почиње са означеног места на води (стартне позиције) а око 
које се налази „зона ЗАБРАЊЕНОГ РИБОЛОВА“ ширине 50м (25м са леве и 
25м са десне стране), означене са две бове или плутајуће ознаке, а која се 
протеже до супротне обале.  

Све екипе морају бити у чамцу 5 минута пре почетка такмичења, односно 
испловљавања. 

Након судијског знака екипе могу ловити на било ком делу воде осим у 
зони означеној бовама или плутајућим ознакама.  

 
СИГНАЛИ 

 

Члан 12. 
Сигнале даје главни судија.  
 

ПРВИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА   

ДРУГИ СИГНАЛ - 15 МИНУТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ТАКМИЧЕЊА   
ТРЕЋИ СИГНАЛ - КРАЈ ТАКМИЧЕЊА  

 
Члан 13. 

  Након првог судијског сигнала (испловљавања),  Екипе су дужне у року од  осам 

сати упловити у циљну позицију. 

Свако закашњење ће се кажњавати одузимањем тежине улова тако да: 
 кашњење од 1 мин представља одузимање 100 гр. од укупне тежине 

екипе која је закаснила  
а улазак у други минут кашњења наредних 100 гр. итд. 

Притом кажњена екипа не може да оде у минус са грамажом (поенима), 
односно може јој се одузети највише оно шт је уловила у том колу.  

       Ако екипа долази са закашњењем од  15 мин. или више биће 

рангирана на последњем месту тог кола.  
                                                                                                                                       

Уколико постоје безбедносни или други проблеми за испловљавање  свих екипа одједном, начин 

испловљавања ће одредити ДЕЛЕГАТ И ГЛАВНИ СУДИЈА  на лицу места, а у сарадњи са 

КАПИТЕНИМА екипа. 
 

Ако нека екипа не исплови у одређеном времену, испловљава последња, али јој се седам сати 

такмичења рачуна од времена када је требала да исплови. 
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Члан 14. 

Такмичење се одвија искључиво из чамаца и за време трајања 

такмичења излажење на обалу је дозвољено само у случају преке потребе и 
уз присуство главног судије или помоћног судије или у присутности 
најближе такмичарске екипе, а чији ће чланови бити сведоци изласка тога 
такмичара на обалу и уједно сведоци да при повратку није са собом понео 
ништа у чамац. 

  

Такмичар који је изашао на обалу приликом повратка са собом не сме понети ништа. 
 

 Током такмичења такмичари у екипи не смеју улазити у воду нити вршити риболов из воде.   

 

ЧАМАЦ 

 
Члан 15. 

Заштићена зона риболова је радијус 30 метара око чамца који је први 
започео риболов на том месту. 

Чамац не сме за време такмичења пролазити између другог чамца и обале 
док други такмичар обавља риболов.  

Екипа је дужна пропустити пролаз другој екипи са стране чамца која је 

удаљенија од обале.  
У случају исте удаљености од обале, екипа мора дати пролаз другој екипи 

са једне стране чамца и то јасним и видљивим знаком да то друга екипа 
може недвосмислено знати.   

Чамац  мора бити опремљен одређеном сигурносном опремом: веслима, 
најмање три метра канапа, сидром и кутијом прве помоћи. 

Пожељно је да један од такмичара има положен испит за управљање 

чамцем, но то није услов за ово такмичење. 
 

Дужина чамца је минимално 2  метра до максимално 7 метара.                                                                                                   

На чамцу је дозвољено имати два електромотора, али само један може бити радни, тј. док је један 

од електромотора у погону други мора бити ван употребе (подигнут из воде). 

 

ПРИБОР 
 

Члан 16. 
Такмичење се врши прибором, којег чине:                                                                                                                       

1. штап по слободном избору, не дужи од 275 цм (9 стопа); Може 

се имати випе штапова али се такмичи само једним 

2. машиница по слободном избору (стационирана или 

мултипликатор);  

3. најлон или струна (упреденица) по слободном избору и промера 

по слободној процени такмичара. 

Дозвољено је користити „ГПС“, мобилни телефон, електромотор за чамац, 
сонар и сидро. 
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Члан 17. 

На такмичењу су дозвољене уобичајене варалице за лов баса. 

            На варалицу је дозвољено додати порк траилер и третирати је 
површинским премазима и уљима. 

 

ЗАБРАНЕ 
 

Члан 18. 
Строго је забрањено лупање веслима по води и чамцу. За такав прекршај екипа добија 

жути картон, 
 

а у случају учесталог нарушавања такмичења на тај начин, екипа ће бити аутоматски 

дисквалификована. 

 
Члан 19. 

Уколико екипа прекине такмичење пре истека времена а због више силе 
или самовољно, мора пријавити улов главном судији и тек након мерења и 
потписивања листе улова може напустити такмичење.  

Таква екипа може наставити такмичење само уколико је прекид наступио 
ради више силе тј. неисправног чамца (нпр. болест такмичара, квар 
електромотора, замена акумулатора и сл.). 

У случају квара мотора или непредвиђеног пражњења акумулатора, ако 
постоје одговарајући услови за то, један од помоћних судија може судијским 
чамцем отићи и довући екипу којој се десио квар. Квар на мотору или чамцу 
не оправдава кашњење екипе на завршетак такмичења односно мерење 

улова. 
Члан 20. 

 
Забрањује се риболов те свака друга активност на води на којој се одржава такмичење свим 

екипама  пет дана уочи одржавања такмичења.  
 

Уколико то екипа (чланови екипе) ураде, за такав прекршај екипа добија                        

-  ЦРВЕНИ КАРТОН. 

 

Све екипе могу припремити чамце и спустити их у воду на стартну 
позицију која се одређује од стране Главног судије са представником 
домаћина такмичења.  

Члан 21. 

 
Прихватање уловљене рибе дозвољено је само такмичарима из исте екипе а свака 

помоћ треће особе или друге екипе је забрањена и сматраће се дисквалификацијом. 

Такмичари екипе су дужни уловљену рибу прихватити мередовом или 
руком за доњу усну, те исту измерити и оставити у чуварки до коначног 
мерења на крају такмичења.  

На крају такмичења кола лиге бодује се највише 5 риба уловљених од 
стране екипе.    

 

Забрањене 6  су направе за прихватање рибе које повређују рибу (грип и сл.).                                                                              
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Члан 22. 
 

На такмичењу је забрањен : риболов мушичарским прибором и сви типови 

прихране рибе.  
Забрањен  је риболов повлачењем из чамца (тролинг). 
 

    Тролинг је повлачење варалице искључиво чамцем и мотором односно веслима.  

    Тролингом се не сматра забацивање варалице и повлачење исте машиницом из чамца у    

    покрету односно чамца који се зауставља ношен инерцијом. 
 

Непоштовање наведених одредби кажњаваће се опоменом или дисквалификацијом  (у складу са 

тежином прекршаја) од судије који исту мора забележити у стартну листу. 

 
МЕРЕЊЕ 

 
Члан 23. 

Главни судија, помоћни судија и представник домаћина морају бити 

присутни на мерењу. 
 

На такмичењу се бодује само улов баса (Мицроптерус салмоидес).  
 

Хватање рибе је важеће чак и ако се случајно закачи ван уста.  
 

На мерење свака екипа може донети највише 5 риба.  
 

Уколико је судија одредио мерење за време такмичења тада се већ мерена 
риба збраја у укупну количину донете рибе.  

Такмичари на превремено мерење могу донети улов најкасније 15 минута 

пре краја такмичења. После тога морају сачекати редовно мерење улова. 

Редослед мерења одређује стартни број на начин да се креће од најмањег. 
Такмичари сами носе рибу на мерење на позив судије и не смеју 

напуштати чамац пре мерења. 
Члан 24. 

На крају такмичења се сваки улов мери водећи при томе рачуна о 
минималној дозвољеној дужини рибе.  

 

За донету рибу краћу (мању) од минималне мере поступак је да се риба 
мери и да та измерена тежина се не уписује у укупан улов, већ  се одбија од 
валидно измерених риба.  

 

пример:   донета риба од 22 см тежине 200 грама а валидно измерене рибе (минимално 25 цм) 

су 900 грама.  Екипи се пише 900 – 200 = 700 грама – поена. 
 

 

Риба која није жива неће се мерити. 
 

За мртву рибу донету на мерењу казна је 500 грама - поена 

 

Екипа која је била санкционисана одузимањем поена због мртве рибе на 
мерењу или за рибу краћу (мању) од минималне мере у случају да бодовно у 

укупном пласману због тога буде на нула поена, биће по пласману иза екипа 
које нису оствариле улов а нису ни санкционисане из истих разлога. 
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Члан 25. 
 

Сваки улов судија бележи у стартну листу  и  мора је потписати капитен 

екипе и главни судија. После потписивања екипа нема право жалбе на улов.                                                                                              
У листу се уписује број риба (до 5) и тежина свих риба заједно. 
У посуди за чување риба до мерења може бити максимално 5 риба, осим у 

случају кад је мерење већ извршено у току такмичења. Тада у посуди за 
мерење може бити разлика броја риба са стартне листе и броја рибе које су 
предвиђене за мерење (нпр. ако у стартној листи имате уписане 2 рибе, 

тада у посуди за чување риба до мерења можете имати максимално 3 рибе). 
 

  Уколико главни судија процени да је због временских прилика (нпр.велика температура), 

опасно чувати рибу у посуди, он може дозволити мерење за време такмичења).                                                                         
 

Мерење ће се искључиво одвијати на циљној позицији уз присуствовање 
главног и  помоћног судије те представника домаћина, а риба мерена и 

уписана на тај начин сматраће се коначним уловом те ће се додати осталом 
улову исте екипе.   

Судија, по завршетку мерења, даје капитену стартну листу на којој је 
уписана тежина улова коју мора потписати. 

 

  Обавено је потписивање резултата одс тарне такмичара и судија на сваком такмичењу, 

сваког дана за свако мерење. 

 

БОДОВАЊЕ 
 

Члан 26. 
Бодови се утврђују на основу тежине уловљене рибе екипе (до 5 риба, 

мерено у грамима) остварених у колу такмичења и то тако да је екипа са 

највећом тежином прва и остварује најмањи број пласманских бодова.                                                                                                                                                   
Екипе које су једнаке по броју бодова деле пласман који је једнак збиру 

њихових пласмана подељеном са бројем таквих екипа.  
 

Пример:   екипе од 2. до 5. места збир пласмана 2+3+4+5=14, дели се са бројем 
екипа (4). Свака од екипа има по 3,5 пласманских бодова.  

 

Екипа која није присуствовала такмичењу добија н+1 пласманских бодова где н 
означава број пријављених екипа. 

 

  Два неоправдана изостанка онемогућава екипи и појединцу наступ у лигашким 

такмичењима до краја такмичарског циклуса. 
 

Екипни поредак по колу лиге: 
   
У случају једнаке тежине екипе ће бити класифициране према броју риба  
а ако су и даље једнаке онда према највећој уловљеној риби,  
а ако су и даље једнаке према мањем стартном броју чамца екипе. 
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КОНАЧНИ ПЛАСМАН 
 

Члан 27. 

1. Утврђује се тако да екипа са укупним најмањим збиром 
пласманских бодова остварује најбољи резултат.   

2. У случају да екипе имају исти број пласманских бодова, боља је 
она екипа која има већу тежину уловљене рибе кроз сва кола лиге,  

3. ако су и даље поравнате, тада је боља екипа која има више 
уловљених риба кроз сва кола лиге, 

4. а ако су и даље једнаке, тада је боља она екипа која има највећу 
тежину у једном од 6. кола, (6 кола 6 ранга).                                                                                                         

5. У случају да су екипе и даље поравнате тада је боља екипа она 
која је извукла мањи стартни броју у првом колу лиге. 

 

ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 
 

Члан 28. 
 

У случају јаче грмљавине такмичари морају одложити штапове у чамац на 
начин да штапови не вире из чамца.    

Такмичење се прекида у случају више силе (веће невреме и сл.), а стоп 
сигнал даје главни судија преко комуникационих система (мобилни, 
сигнална ракета, труба и сл). 

Ако временски услови то дозволе, наставиће се такмичење  али само до 
предвиђене сатнице такмичења (8 сати после испловљавања).  

Уколико су временсли услови такви да се такмичење не може наставити, 
резултати ће се признати као коначни ако је такмичење трајало најмање 
половину предвиђеног времена (4 сата).  

Укилико временски услови не дозвољавају да се прописно изведе 

такмичење, жири може донети одлуку о отказивању ток кола. 
 
 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 29. 
 

Жири такмичења чини пет члана (два изабрана тренера пријављаних 
екипа, главни судија, представник домаћина и делегат такмичења. Делегат 

такмичења председава радом жирија.                                                                                                                                                                                                                   
Сви приговори, осим оних у вези рангирања, подносе се жирију пола сата 

након последњег мерења. Жалба се подноси усмено, али мора одмах бити 
потврђена и у писаној форми. 

Жалба у вези рангирања подноси се у року од 30 минута након што су 
објављени коначни резултати.    

 

 Уз сваки писани приговор упућен жирију мора се приложити кауција од 25 еура ( у 
динарској противредности). У случају да жири не уважи приговор кауција се 
прослеђује у благајну ССРС. 

 

Одлука жирија се доноси већином гласова. Код једнаког броја гласова. 
делегат на такмичењу (председвајући жирија) има одлучујући глас.Одлука 
жирија је коначна. 

 



  

 

  

10 

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА  
ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 

 

Члан 30. 
 

Пре почетка такмичења, обавља се церемоонија отварања и 

представљања учесника. 
На крају такмичења (после свих кола) одржава се церемонија проглашења 

резултата. 
На церемонији проглашења резултата обавезно је присуство свих учесника 

у такмичењу- такмичара, судија, домаћина. 
Екипа ( најмање два представника екипе, од којих један мора да буде 

такмичар) која не дође на церемонију проглашења победника, сноси 
санкције по Дисциплинском правилнику.  

 
СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 

 

Домаћин мора да обезбеди чамац за судије и жири такмичења 

Члан 31. 
Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    

•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску 

категорију и за дисциплину у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 

Службена лица на такмичењима су:   
ДЕЛЕГАТ ССРС,  ГЛАВНИ СУДИЈА, ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ 
3 
 

31.1. 
ДЕЛЕГАТ је стручно лице које као представник ССРС, контролише да ли се 

испуњавају обавезе према Правилницима ССРС 
ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих 

фаза такмичења, све до проглашења резултата и уручивања признања, 
председава жиријем, Форуму ССРС подноси извештај о томе како је протекло 

такмичење уз давање оцене главном судији за квалитет обављеног суђења. 
На дужност делегата такмичења , ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује 

најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све 
могуће проблеме у вези са Правилником такмичења и суђења и тако 
преузети одговорност његове регуларности.  

Делегат мора носити видно означену акредитацију. 
 

31.2. 
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује 

спровођење правила и успешно одвијање такмичења .  
На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно 

спровести правила на такмичењу, квалификованог представљања на 

састанку учесника такмичења, организовати рад помоћних судија.  
Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише 

сагласно указаној потреби, саветује судије у решавању евентуално насталих 
конфликата и обрачунава па поново проверава обрачунате резултате пре 
званичног проглашења резултата.  
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Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање, израђује 
стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења. 

По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси 

извештај са приложеним дневником такмичења и оценама  помоћних судија.   
Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора 

носити видно означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља 
на увид лиценцу за суђење која важи за текућу годину. 

ГЛАВНИ СУДИЈА додељује казнене картоне. 
 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје - -  

ЖУТИ  КАРТОН, а у поновљеном случају санкционише такмичара      - -  ЦРВЕНИМ 

КАРТОНОМ , што истовремено значи ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са 

стазе. 
 

Главни судија има право пре, за време и после такмичења, да казни такмичара, 
капитене и резеерве ако нарушавају правила или се лоше понашају чак и ако те 
повреде нису предвиђене у званичним правилима 

 
31.3. 

ПОМОЋНЕ СУДИJЕ обављају све послове неопходне за успешно 
такмичење, почев од обележавања, контроле уласка у чамце, контроле 
уласка на стартна места, прате рад такмичара и врше контролу прибора.  

Интервенишу по потреби, забрањују неовлаштеним особама кретање, 
улазак у воду, не дозвољавају било какву помоћ од стране других. Прате 
понашање такмичара на мерењу и након завршетка такмичења. Помоћне 
судије могу надзор и контролу вршити и са обале и на води 

 
         ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 

 

 Члан 32.  

-  ЖУТИ КАРТОН, даје ГЛАВНИ СУДИЈА  за непоштовање следећих одредби 

овог Правилника:  

1.  Уколико се екипа не пријави за такмичење најкасније  30 мин. пре 
почетка такмичења;           

2.  Уколико екипа не буде у чамцу 5 минута пре почетка такмичења; Ако је 
екипа добила жути картон за кашењење од 30 мин пре почетка такмичења 

за пријаву учешћа на такмичењу, не добија овде жути картон јер та два 
кашњена су повезана. 

3.  Уколико екипа уђе у  стартну позицију пре првог судијског сигнала; 

4.  Уколико екипа обавља риболов унутар стартне тј.циљне површине, као 

и унутар „ЗОНЕ ЗАБРАЊЕНОГ РИБОЛОВА“, означене бовама; 

5.  Уколико чамац екипе пролази за време такмичења између другог чамца 
и обале док друга екипа обавља риболов;  

6.  Уколико чамац није опремљен прописаном опремом; 

7.  Уколико дужина чамца није од 2 до 7 метара;  

8.  Уколико чамац има два електромотора и оба су у ,,погону”; 

9. Уколико такмичари екипе лупају веслима по води и чамцу; 
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10. Уколико екипа прекине такмичење из било ког разлога пре истека 
времена а о томе не обавести судију; 

11. Уколико у посуди за чување риба има више од 5 риба; 

12. Уколико екипа донесе рибу на мерење пре него што екипу позове 
судија; Ово се не односи на превремено мерење улова, на које екипе имају 
право по правилнику. 

 

Екипа која је добила -  ЖУТИ КАРТОН казниће се са једним пласманом и биће 

покренут Дисциплински поступак. 

 

32.1. 
-  ЦРВЕНИ КАРТОН додељује главни судија:  

1. за поновљени прекршај за који је такмичар већ добио - ЖУТИ КАРТОН;  

2. директно, због непоштовања следећих одредби овог Правилника:   

a. У случају коришћења недозвољеног прибора, мамаца и прихране,  

b. учесталог, неконтролисаног нарушавања такмичења лупањем веслима 
по води и чамцу, 

c. уколико такмичари екипе улазе у воду,  

d. уколико се корсте направе која повређују рибу,  

e. уколико такмичар користи помоћ приликом извлачења рибе од стране 
друге екипе или треће особе,  

f. обављање риболова  такмичара те свака друга активност на води на којој 
се одржава такмичење  дан уочи одржавања кола лиге,  

g. уколико екипа у току такмичења ,,излази” без дозволе и присуства 

главног  или стартног  судије,  или без присуства најближе екипе, у било 
ком случају или ако такмичар који изађе на обалу приликом повратка 
понесе било шта у чамац;  

 3. За два неоправдана недоласка на такмичења. У том случају екипи и 

појединцу се забрањује наступ у такмичењима до краја текућег 

такмичарског циклуса 

Екипа која је кажњена са -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ биће дисквалификована са 

такмичења а код бодовања ће добити н+1, као да није наступила на том 
такмичењу и кажњава се према Дисциплинском правилнику.  

У случају да је екипи у такмичарској сезони два пута додељен                         
-ЦРВЕНИ  КАРТОН, казниће се по дисциплинском правилнику. 

 

За свако друго неспортско понашање, понашање које је супротно одредбама овога Правилника, 

вређање, физички напад и друге грубе Повреде Правилника ССРС или угрожава несметано 
одвијање такмичења одлуком судија, такмичар(екипа) може се казнити -  ЖУТИМ КАРТОНОМ или                  

- ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ, зависно од тежине учињеног дела. 

Изречени казнени картони уписују се у записник такмичења. 

Казнени картони уписују се у регистар казни који се води у ССРС. 
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АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 33 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг 

контроли мора да се појави у назначеном месту и назначеном времену ради 

допинг теста.  
Ако се не појави његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где 

је н број екипа и то за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца који је на анти допинг контроли. 
 

ФОРМИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 34. 
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативaца.  

Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира репрезентацију (три екипе плус резервна по 

потреби) које стичу право наступа у саставу репрезентације Србије на 

светском првенству у дисциплини лов баса, с тим да предност учешћа имају 
друго и треће пласирана екипа. 

У случају да један од такмичара или цела екипа која је изабрана у 
репрезентацију одустане из оправданих разлога од одласка на светско 
првенство, следеће пласирана екипа на државном изборном првенству 
долази на њихово место. Притом се примењу принцип не раздвајања 
чланова раније установљених екипа са државног изборног првенства. У 

случају да из две или више екипа које чине репрезентацију буде одустајања 
такмичара за одлазак на светско првенство, могуће је спајање тих 
такмичара у нову екипу односно пар за одлазак на светско првенство али и 

овде ће се поштовати пласман екипа на државном изборном првенству. 
Боље пласирана и комплетна екипа са државног изборног првенства има 
предност над новоформираном екипом. 

Такмичење се одржава по принципу "ова година за следећу" , односно пет 
првопласираних екипа на такмичењу имају статус репрезентативаца за 
следећу годину и могу да буду бирани у репрезентацију и иду на светско 
првенство следеће године.  

Услов је да буду у систему такмичења у години одласка на светском 
првенству. 

Финансирање репрезентације није обавезно од стране Савеза и зависи од 

усвојених критеријима за финансирање репрезентација ССРС и од 
расположивих финансијских средстава ССРС утврђеним финансијским 

планом ССРС за ту календарску годину. 
За избор и рад са репрезентацијом одговорност сносе селектор и тренер 

репрезентације, који су уједно и чланови експедиције која наступа на 
међународном такмичењу.  ( Ближе: Правилник о  репрезентацијама ССРС). 
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 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
 

Извршењем пријаве за такмичење уплатом котизације сматраће се да се 
дотичне екипе слажу са свим одређењима из овога Правилника и Одлуке о 

саставу такмичења ССРС за одређену календарску годину. 
 

Члан 36. 
 

Све што овим Правилником није регулисано а јесте правилницима ССРС и 
ФИПСед сматраће се делом овог Правилника. 

Измене и допуне овог Правилника врше се као и у поступку његовог 
доношења и то на састанцима Управног одбора ССРС. 

Тумачење одредби овог Правилника даје УО ССРС. 
Правилник се усваја на седници Управног одбора ССРС. 

Прихватају се битне измене и допуне правила светских федерацијакада до 
истих дође на начин када Форум ССРС исте проучи и прилагоди за наша 

такмичења.. 
Допуне и измене су направљене 08.02.2020.године.  
Овај Правилник објавиће се на званичној интернет страници ССРС. 
 
Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
 
-------------------------------------- 
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