Savez sportskih ribolovnih društava
Međimurske županije

SUSTAVA NATJECANJA ZA 2017.GODINU
Pravo nastupa na svim službenim i društvenim natjecanjima koja organizira Savez SRD Međimurske županije
i njene članice imaju klubovi i pojedinci koji su članovi ovog saveza. Kod prijave za natjecanje a radi
utvrđivanja identiteta natjecatelj je dužan imati kod sebe identifikacijske isprave prema Pravilniku o registraciji
natjecatelja Saveza sportsko ribolovnih društva međimurske županije. Kontrolu vrše službene osobe kod prijave
za natjecanje.
Službena natjecanja Saveza SRD Međimurske županije su sva natjecanja koja su navedena u ovom sustavu
natjecanja u poglavlju I i II.
Na svim službenim natjecanjima u organizaciji i pod nazivom ovoga Saveza koristiti će se
Pravilnik HŠRS-a o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak sa sljedećim promjenama :
a) Članak 4, stavak 6a: Veterani 55 i više godina
b) Članak 13, stavak 1 : Startno mjesto natjecatelja treba biti širine 8 – 20 m.
c) Članak 22, stavak4 : Zabranjuje se upotreba „ fuja“. Nepridržavanje ove odluke biti će sankcionirano
crvenim kartonom (isključenjem sa natjecanja). Ostaje količina mamaca od 2,5 litre ali bez „fuja“.
Zabrana upotrebe „fuja“ odnosi se i na sva društvena i prijateljska natjecanja u organizaciji i pod nazivom
ovoga saveza i njenih članica na vodama kojima gospodari ovaj Savez.
Odluka o zabrani „fuja“ NE odnosi se na natjecanja u lovu ribe koja su pod ingerencijom HŠRS-a a to su:
Završnica županijskog kupa, Zone , Završnice Kupa HŠRS-a, Lige HŠRS-a, Međunarodna natjecanja.
d) Žiri natjecanja : sastoji se od 5 osoba i to: vrhovnog suca, predstavnika domaćina, tri kapetana različite
sudjelujuće ekipe.
e) Baždarene posude se preporučuju ali nisu obavezne.
f) Minimalna dužina čuvarice je 3,00 metara.
g) Detaljna kontrola opreme vrši se prema procjeni suca.
h) Kapetani u žiri natjecanja određuju se prema startnom broju od 1 na više.
I Pravilnikom o registraciji natjecatelja HŠRS sa slijedećim promjenama:
a) Seniorke, mladež i veterani mogu biti registrirani za jedan klub u Međimurskim ligama i istovremeno
za drugi klub u ligama ili KUP-u HŠRS-a.
b) Seniori koji nastupe u ligama HŠRS-a ne mogu nakon toga nastupati u Međimurskim ligama.

I KUP HRVATSKE – Lov ribe udicom na plovak
Natjecanja za KUP HRVATSKE prema odluci o sustavu natjecanja HŠRS-a održavaju se kroz eliminacijska
natjecanja županijskih saveza i zona te završnog natjecanja. Svaka ŠRU može nastupiti samo sa jednom ekipom
u svakoj kategoriji odnosno disciplini. Ekipe u natjecanju za KUP HRVATSKE u disciplini lov ribe udicom na
plovak sastavljene su od 5 članova (3natjecatelja+1rezerva+ kapetan ekipe). Lov traje 3 sata.

1.NATJECANJE EKIPA SŠRD MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA KUP HŠRS-a
1.1 Kvalifikacijsko natjecanje – seniori – lov ribe udicom na plovak – skupina A i B
Radi velikog broja natjecateljskih ekipa potrebno je održati kvalifikacijsko natjecanje kroz dvije skupine.
Svaku skupinu čini približno isti broj ekipa podijeljenih po teritorijalnom principu.
SKUPINA A
Linjak Ivanovec
Šaran Gardinovec
Amur Nedelišče
TSH Čakovec
Čakovec Čakovec
Čikov Sveti Martin na Muri
Klen Držimurec-Strelec
Sunčanica Pribislavec
Zlatna Udica Krištanovec
Stara Mura Miklavec
Verk Križovec

SKUPINA B
Črnec Donji Hraščan
Diver Podbrest-Sveti Križ
Smuđ Goričan
Jezerišće Sveti Juraj u Trnju
Bjelka Domašinec
Smuđ Draškovec
Mrena Donji Vidovec
Sloga Oporovec
Ostriž Cirkovljan
Žužička Kotoriba
Ribica Turčišće

Šaran Mala Subotica
Štuka Donja Dubrava
Šaran Podturen
Šaran Palinovec
Mura Dekanovec
Trnava Hodošan
Prve četiri ekipe iz svake skupine stječu pravo nastupa na završnom natjecanju saveza.
Nagrade: ekipno prve tri ekipe pehari, pojedinačno po sektorima prva tri natjecatelja medalje.
1.2 Završno natjecanje ekipa SŠRD Međimurske županije – lov ribe udicom na plovak – kategorije
seniora, seniorki (seniori i seniorke rođeni 1996.god. i stariji), juniora(U18) i juniorki(U18) :
U18 ( rođeni 1999. – 2002. godine )
Pravo nastupa u kategoriji seniora imaju po četiri ekipe iz kvalifikacijskog natjecanja skupina A i B
i sve ekipe koje su nastupile u I,II i III ligi HŠRS-a 2016.g. a to su :
Karas Peklenica
Klen Sveta Marija
Linjak Palovec
Som Kotoriba
Mura Mursko Središče
Glavatica Prelog
Ostriž Novakovec
Drava Donji Mihaljevec
Ribica Turčišće
Seniori ukupno 17 ekipa.
Pravo nastupa imaju i sve ekipe seniorki, juniora(U18) i juniorki(U18) koje se prijave za ovo natjecanje na
dan natjecanja ( pred prijava je obavezna).
Nagrade: ekipno prve tri ekipe pehari, pojedinačno po sektorima prva tri natjecatelja medalje.
1.3 Natjecanje ekipa SSRD Međimurske županije – lov ribe udicom na plovak – kategorije kadeta(U14) i
kadetkinja(U14) - rođeni 2003. godine i mlađi.
Pravo nastupa na ovom natjecanju imaju sve ekipe kadeta(U14) i kadetkinja(U14) koje se prijave za ovo
natjecanje na dan natjecanja ( pred prijava je obavezna). Ovo natjecanje je izlučno natjecanje za nastup na
završnici KUPA KADETA HŠRS-a.
Nagrade: ekipno prve tri ekipe pehari, pojedinačno po sektorima prva tri natjecatelja medalje.
Nagrade: ekipno prve tri ekipe pehari, pojedinačno prva tri mjesta medalje

2. NATJECANJE III ZONE – IZLUČNO NATJECANJE ZA ZAVRŠNICU KUPA
HRVATSKE
( ova zona pokriva županiju varaždinsku, međimursku i koprivničko-križevačku)
2.1 Natjecanje ekipa III ZONE – lov ribe udicom na plovak – kategorije seniora, seniorki, juniora(U18) i
juniorki(U18)
Za plasman na zonsko natjecanje mjerodavan je isključivo rezultat na županijskom natjecanju. Na natjecanje
zone ne može se ići kupujući pravo putem kotizacije. Broj ekipa koje SŠRD Međimurske županije daje na
natjecanje zone odrediti će se prema dogovoru članica zone.
Na ovom natjecanju plača se kotizacija ( za pokrivanje troškova prehrane, nagrada i službenih osoba ).
Ekipa koja iz određenih razloga odustane od natjecanja OBAVEZNA je u roku od sedam dana prije
natjecanja zone obavijestiti tajnika SSRD Međimurske županije radi pronalaženja zamjene jer će u protivnu
morati podmiriti novčani iznos u visini kotizacija organizatoru zone.

3. ZAVRŠNA NATJECANJA ZA KUP-PRVENSTVO HRVATSKE
3.1 KUP HRVATSKE – lov ribe udicom na plovak – kategorija seniora, seniorki, juniora(U18) i
juniorki(U18)
Pravo nastupa na ovom natjecanju ima sljedeći broj najbolje plasiranih ekipa sa natjecanja III ZONE:
- seniori ....................... 5 ekipe + GLAVATICA Prelog
- seniorke ................... 5 ekipe + KLEN Sv. Marija
- juniori (U18) .......... 4 ekipe
- juniorke (U18) .......... 5 ekipa + Mura M.Središće

Ekipa koja je stekla pravo nastupa na završnici KUPA HRVATSKE sa zonskog natjecanja odustane od istoga iz
objektivnih razloga OBAVEZNA je obavijestiti tajnika SŠRD Međimurske županije koji će kroz koordinaciju
zone odrediti zamjenu.
3.2 KUP KADETA – lov ribe udicom na plovak – kategorija kadeta(U14) i kadetkinja(U14)
Pravo nastupa na ovom natjecanju ima sljedeći broj najbolje plasiranih ekipa sa natjecanja
SŠRD Međinurske županije:
- kadeti ................ 4 ekipe + GLAVATICA Prelog
- kadetkinje ......... 3 ekipe + GLAVATICA Prelog
Ako ekipa koja je stekla pravo nastupa na završnici KUPA HRVATSKE odustane iz objektivnih razloga
OBAVEZNA je obavijestiti tajnika SSRD Međimurske županije koji će odrediti zamjenu prema plasmanu na
županijskom natjecanju.

II PRVENSTVO SSRD MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - LOV RIBE UDICOM NA
PLOVAK
Prvenstvo SSRD Međimurske županije u lovu ribe za kategorije seniora, juniora(U18) i kadeta(U14) održati će
se kroz liga natjecanja i to :

1.PRVA ŽUPANIJSKA LIGA – SENIORI – LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK
(ekipa sastavljena od 3 natjecatelja+ rezerva + kapetan, lov traje 4 sata, tehnika lova po izboru)

1.1 Prva liga 10 ekipa - formira se od 8 prvoplasiranih ekipa iz prvenstva 2014.god. te od prvoplasiranih ekipa
iz druge županijske lige istok i zapad iz prvenstva 2014.god.
1.2 Sve ekipe koje zadovoljavaju navedene kriterije obavezne su do određenog datuma dostaviti prijavu i
uplatiti kotizaciju od 100 kuna županijskom savezu. U slučaju ne ispunjavanja ovih obaveza gube pravo
nastupa.
1.3 Ako ekipa koja je stekla pravo nastupa u prvoj ligi odustane od natjecanja zamjenjuje ju sljedeća najbolje
plasirana ekipa iz iste druge lige iz natjecateljskog ciklusa 2014.god., a ako odustane neka od stalnih ekipa
prve lige zamjenjuje ju sljedeće drugoplasirana ekipa druge lige po najmanjem koeficijentu ( koeficijent =
broj osvojenih bodova u prethodnom osvojenom ciklusu / broj članova lige), itd. Zamjenske ekipe ulaze na
upražnjeno mjesto.
1.4 U prvoj ligi ciklus ima 6 ( šest ) kola koja se održavaju prema utvrđenom kalendaru natjecanja u organizaciji
županijskog saveza.
1.5 Iz iste ŠRU može nastupiti više ekipa.
1.6 Određivanje plasmana ekipa i pojedinaca u svakom kolu i konačni plasman vršiti će se prema pravilniku o
natjecanjima HŠRS-a.
1.7 Dva izostanka onemogućava ekipi nastup do kraja tekućeg natjecateljskog ciklusa . Po završetku istog
uključiti će se u liga natjecanja od najnižeg ranga. Ekipa koja ne završi natjecanje prema ovoj odluci kazniti
će se sa 1000 kuna.
1.8 Na kraju natjecateljskog ciklusa iz lige ispadaju 2 (dvije ) najslabije plasirane ekipe koje ulaze u drugu
županijsku ligu u 2016.god.
1.9 Županijski savez kao organizator lige osigurava nagrade i to:
U svakom pojedinom kolu 3 prvoplasirane ekipe pehari i 3 prvoplasirana pojedinca u svakom sektoru
medalje. Za konačni plasman 3 najbolje ekipe i 3 najbolja pojedinca pehari.

2. DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ISTOK I ZAPAD –SENIORI–LOV RIBE UDICOM NA
PLOVAK
(ekipa sastavljena od 3 natjecatelja+rezerva+kapetan, lov traje 4 sata, tehnika lova po izboru)

2.1 Dvije druge županijske lige formirati će se od ekipa koje do određenog datuma dostave prijavu i uplate
kotizaciju od 100 kuna županijskom savezu . Točan broj i raspored ekipa u drugim ligama utvrditi će
Natjecateljska komisija prema teritorijalnom kriteriju.
2.2 U drugoj ligi ciklus ima 6 ( šest ) kola koja se održavaju prema utvrđenom kalendaru natjecanja u
organizaciji županijskog saveza.
2.3 Iz iste ŠRU može nastupiti više ekipa.
2.4 Određivanje plasmana ekipa i pojedinaca u svakom kolu i konačni plasman vršiti će se prema pravilniku o
natjecanjima HŠRS-a.
2.5 Dva izostanka onemogućava ekipi nastup do kraja tekućeg natjecateljskog ciklusa . Ekipa koja ne završi
natjecanje prema ovoj odluci kazniti će se sa 1000 kuna
2.6 Na kraju natjecateljskog ciklusa 1 (jedna ) najbolje plasirana ekipa iz svake drug lige ulazi u prvu
županijsku ligu u natjecateljskom ciklusu 2016.god.
2.7 Županijski savez kao organizator lige osigurava nagrade i to:
U svakom pojedinom kolu 3 prvoplasirane ekipe pehari i 3 prvoplasirana pojedinca u svakom sektoru
medalje. Za konačni plasman 3 najbolje ekipe i 3 najbolja pojedinca pehari.

3.POJEDINAČNA LIGA U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA JUNIORE I JUNIORKE
U18 ( rođeni 1999. – 2002. godina rođenja ) , lov traje 3 sata, tehnika lova po izboru
3.1 U ciklusu se boduje 4 ( četiri ) kola prema utvrđenom kalendaru natjecanja.
3.2 Na natjecanju mogu nastupati juniori i juniorke koji zadovoljavaju starosne kriterije kategorije U18.
3.3 Plasmani pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilniku o natjecanjima lov ribe udicom na plovak,
s tim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na
propuštenom natjecanju boduje se sa n+1 bodova ( n= broj sudionika prijavljenih za natjecanje u liga
natjecanju, ili broj prijavljenih u većem sektoru kod većeg broja sektora u liga natjecanju).
3.4 Kotizacije za ovo natjecanje nema.
3.5 Liga će se formirati od pojedinaca koji do određenog datuma dostave prijavu.
Županijski savez će 15 dana prije prvog kola dostaviti pismenu obavijest svim udrugama o početku
natjecanja.
3.6 Županijski savez kao organizator prvenstva osigurava nagrade i to U svakom pojedinom kolu 3
prvoplasirana pojedinca po sektoru medalje a po konačnom plasmanu 3 najbolja pojedinca pehari.
3.7 Natjecatelji u pojedinačnoj ligi U18 natječu se u jednom sektoru do 12 natjecatelja u konkurenciji,
od 13 i više natjecatelja u konkurenciji u dva sektora, itd. Razmaka među sektora nema.
Sektori moraju biti jednaki ili približno jednaki. Ukoliko se dobije nejednaki broj, sektor A ima jedno
startno mjesto više, ostali sektori su jednaki, itd. (PRIMJER: Za 38 natjecatelja formira se 4 sektora tako da
A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C sektor 9 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja;
Za 39 natjecatelja formira se 4 sektora tako da A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C
sektor 10 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja….)
Za prijenos krajnjih brojeva u slijedeća kola uzima se A1 i zadnji broj posljednjeg sektora. U slučaju
prekida staze svi krajnji brojevi početnih i završnih sektora se prenose na slijedeća kola. (Na primjer: ako je
prekid između B i C sektora prenose se: A1, Bn i C1 i Cn)

4. POJEDINAČNA LIGA U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA KADETE I
KADETKINJE(U14)
U14 ( rođeni 2003. godine i mlađi) , lov traje 3 sata, tehnika lova po izboru
4.1 U ciklusu se boduje 4 ( četiri ) kola prema utvrđenom kalendaru natjecanja.
4.2 Na natjecanju mogu nastupati kadeti i kadetkinje koji zadovoljavaju starosne kriterije kategorije U14.
4.3 Plasmani pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilniku o natjecanjima lov ribe udicom na plovak,
s tim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na
propuštenom natjecanju boduje se sa n+1 bodova ( n= broj sudionika prijavljenih za natjecanje u liga
natjecanju, ili broj prijavljenih u većem sektoru kod većeg broja sektora u liga natjecanju).
4.4 Kotizacije za ovo natjecanje nema.
4.5 Liga će se formirati od pojedinaca koji do određenog datuma dostave prijavu.
Županijski savez će 15 dana prije prvog kola dostaviti pismenu obavijest svim udrugama o početku

natjecanja.
4.6 Županijski savez kao organizator prvenstva osigurava nagrade i to:
U svakom pojedinom kolu 3 prvoplasirana pojedinca po sektoru medalje a po konačnom plasmanu 3
najbolja pojedinca pehari.
4.7 Natjecatelji u pojedinačnoj ligi U14 natječu se u jednom sektoru do 12 natjecatelja u konkurenciji,
od 13 i više natjecatelja u konkurenciji u dva sektora, itd. Razmaka među sektora nema.
Sektori moraju biti jednaki ili približno jednaki. Ukoliko se dobije nejednaki broj, sektor A ima jedno
startno mjesto više, ostali sektori su jednaki, itd. (PRIMJER: Za 38 natjecatelja formira se 4 sektora tako da
A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C sektor 9 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja;
Za 39 natjecatelja formira se 4 sektora tako da A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C
sektor 10 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja….)
Za prijenos krajnjih brojeva u slijedeća kola uzima se A1 i zadnji broj posljednjeg sektora. U slučaju
prekida staze svi krajnji brojevi početnih i završnih sektora se prenose na slijedeća kola. (Na primjer: ako je
prekid između B i C sektora prenose se: A1, Bn i C1 i Cn)

5. POJEDINAČNO APSOLUTNO PRVENSTVO SŠRD MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U LOVU
RIBE UDICON NA PLOVAK , lov traje 3 sata, tehnika lova po izboru
5.1 Prvenstvo se održava u kategoriji seniora i seniorki zajedno , juniora i juniorki (U18) zajedno te kadeta i
kadetkinja (U14) zajedno u pojedinačnoj konkurenciji.
5.2 U ciklusu se boduju dva ( 2 ) natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja.
5.3 Za nastup na apsolutnom prvenstvu ne naplaćuje se kotizacija.
5.4 Plasmani pojedinaca od 1. – n boduju se bodovima 1 – n ( n = broj natjecatelja ).
5.5 Natjecatelj koji nastupi samo na jednom kolu ne ulazi u konačni obračun za dodjelu nagrada.
Natjecatelj koji ne nastupi na prvom kolu NEMA pravo nastupa na drugom kolu.
5.6 Konačni plasman određen je manjim zbrojem osvojenih bodova. Ako su dva ili više natjecatelja
jednaki po zbroju bodova bolji je natjecatelj koji je ulovio ukupnu veću težinu ribe na oba natjecanja, a ako
su i u tome jednaki bolji je natjecatelj koji ima veću ulovljenu težinu ribe na jednom natjecanju.
5.7 Županijski savez kao organizator osigurava nagrade i to:
U svakoj kategoriji 3 najbolja pojedinca pehari
U kategoriji seniora prvoplasirani pojedinac prelazni pehar
Nagrade u ribolovnom materijalu
Nagrade sponzora i donatora
5.8 Natjecatelj koji ne izvrši povrat prelaznog pehara do određenog roka kazniti će se zabranom nastupa na
natjecanjima koje organizira ovaj županijski savez.
5.9 Natjecatelji u kategoriji U14 i U18 natječu se u jednom sektoru do 25 natjecatelja u konkurenciji,
od 26 i više natjecatelja u konkurenciji u dva sektora, itd. Razmak između sektora min. 15 m.
Na svakom kolu se ždrijebaju sektori i startna mjesta za sve prijavljene natjecatelje, uz poštivanje
dirigiranog ždrijeba. U dirigirani ždrijeb ulaze prvi i posljednji broj u sektoru ili sektorima.
5.10 Natjecatelji u svim kategorijama natječu se u jednom sektoru do 12 natjecatelja u konkurenciji,
od 13 i više natjecatelja u konkurenciji u dva sektora, itd. Razmaka između sektora nema.
Sektori moraju biti jednaki ili približno jednaki. Ukoliko se dobije nejednaki broj, sektor A ima jedno
startno mjesto više, ostali sektori su jednaki, itd. (PRIMJER: Za 38 natjecatelja formira se 4 sektora tako da
A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C sektor 9 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja;
Za 39 natjecatelja formira se 4 sektora tako da A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C
sektor 10 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja….)
Na 2. kolo apsolutnog prvenstva u kategoriji seniora kao krajnji brojevi prenosi se prvih 5 brojeva iz A
sektora i zadnjih 5 brojeva iz zadnjeg sektora.

6. POJEDINAČNA LIGA U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA VETERANE
( 55 godina na dan 31.12.2016.g. i stariji) , lov traje 4 sata, tehnika lova po izboru
4.1 U ciklusu se boduje 6 ( šest ) kola prema utvrđenom kalendaru natjecanja.
4.2 Na natjecanju mogu nastupati natjecatelji koji zadovoljavaju starosne kriterije kategorije veterana.
4.3 Plasmani pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilniku o natjecanjima lov ribe udicom na plovak,
s tim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na
propuštenom natjecanju boduje se sa n+1 bodova ( n= broj sudionika prijavljenih za natjecanje u liga
natjecanju, ili broj prijavljenih u većem sektoru kod većeg broja sektora u liga natjecanju).

4.4 Kotizacije za ovo natjecanje nema.
4.5 Liga će se formirati od pojedinaca koji do određenog datuma dostave prijavu.
Županijski savez će 15 dana prije prvog kola dostaviti pismenu obavijest svim udrugama o početku
natjecanja.
4.6 Županijski savez kao organizator prvenstva osigurava nagrade i to:
U svakom pojedinom kolu 3 prvoplasirana pojedinca po sektoru medalje a po konačnom plasmanu 3
najbolja pojedinca pehari.
4.7 Natjecatelji u pojedinačnoj ligi veterana natječu se u jednom sektoru do 12 natjecatelja u konkurenciji,
od 13 i više natjecatelja u konkurenciji u dva sektora, itd. Razmaka između sektora nema.
Sektori moraju biti jednaki ili približno jednaki. Ukoliko se dobije nejednaki broj, sektor A ima jedno
startno mjesto više, ostali sektori su jednaki, itd. (PRIMJER: Za 38 natjecatelja formira se 4 sektora tako da
A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C sektor 9 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja;
Za 39 natjecatelja formira se 4 sektora tako da A sektor ima 10 natjecatelja, B sektor 10 natjecatelja, C
sektor 10 natjecatelja, D sektor 9 natjecatelja….)
Za prijenos krajnjih brojeva u slijedeća kola uzima se A1 i zadnji broj posljednjeg sektora. U slučaju
prekida staze svi krajnji brojevi početnih i završnih sektora se prenose na slijedeća kola. (Na primjer: ako je
prekid između B i C sektora prenose se: A1, Bn i C1 i Cn)

III Z A V R Š N E O D R E D B E
1.REGISTRACIJA NATJECATELJA
1.1 Na službenim natjecanjima SŠRD međimurske županije mogu nastupati samo natjecatelji registrirani prema
pravilniku o registraciji natjecatelja SŠRD međimurske županije.
1.2 Na osnovu zahtjeva za registraciju natjecatelja za sljedeći ciklus natjecanja, registraciju natjecatelja vrši
SŠRD međimurske županije ( tajnik g. Darko Oreški ) izdavanjem NATJECATELJSKE ISKAZNICE sa
fotografijom i upisivanjem u internetski program SŠRD međimurske županije. Naknade za registraciju za
2017. godinu nema.
1.3 U seniorskim ekipama mogu nastupati i seniorke pod istim uvjetom kao i seniori.

2. SLUŽBENE OSOBE NA NATJECANJU
2.1 Delegat – je službeni predstavnik natjecateljske komisije koji prati odvijanje natjecanja i sve aktivnosti u
svezi organizacije (na natjecanjima gdje nema delegata to prati vrhovni sudac ).
2.2 Sudački kolegij – čine ga glavni sudac, tajnik natjecanja i sektorski suci.
2.3 Delegat, vrhovni sudac i tajnik natjecanja obavezno potpisuju dnevnik natjecanja.
Vrhovni sudac obavezan je ispuniti obrazac „Izvješće vrhovnog suca“ i sa ostalom dokumentacijom
dostaviti u tajništvo Saveza.
2.4 Sva natjecanja provoditi u skladu sa važečim Pravilnikom o natjecanju HŠRS-a u Lovu ribe udicom na
plovak (sa promjenama navedenim u uvodu ), Pravilnikom o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima
HŠRS i ovim sustavom natjecanja.
2.5 Službene osobe na natjecanju imaju pravo na naknadu. Visinu naknade određuje Upravni odbor Županijskog
saveza prema financijskim planovima natjecateljske odnosno sudačke komisije.
2.6 Sudačka komisija Saveza izvršiti će LICENCIRANJE službenih osoba na natjecanju, koje će na taj način
biti osposobljene za vršenje funkcija za koje su imenovani.
2.7 Sudačka komisija Saveza odrediti će osobe za službena natjecanja. Spisak imenovanih osoba utvrditi će se
nakon definiranja svih domaćina.

3. SATNICA NATJECANJA U LOVU RIBE
Utvrđuje se jedinstvena satnica natjecanja u lovu ribe:
Prijepodnevna natjecanja
do 7,00 prijava ekipa
7,00 - 7,30 izvlačenje startnih brojeva

7,30 - 8,00
8,00 - 9,30
9,30 - 12,30
12,30 - 13,30

izlazak na stazu
priprema za natjecanje
natjecanje
proglašenje rezultata, podjela nagrada i zajednički ruča

Popodnevna natjecanja
do 14,00 prijava ekipa
14,00 - 14,30 izvlačenje startnih brojeva i odlazak na stazu
14,30 - 16,00 priprema za natjecanje
16,00 - 19,00 natjecanje
19,00 - 20,00 proglašenje rezultata, podjela nagrada i zajednički
Za sva natjecanja koristi se „PRIJEPODNEVNA SATNICA“ osim za kategoriju MLADEŽI kada se natjecanje
održava u subotu, tada se koristi „POPODNEVNA SATNICA“.

4. REGISTAR NATJECATELJSKIH VODA
Registar čine vode koje zadovoljavaju kriterije za organizaciju liga natjecanja ( ekipe sa 3 natjecatelja )
Šoderica Mičigen–Sveti Križ (max 12 ekipa )
Stara Mura – Žabnik
( max 15 ekipa )
Šoderica Ivanovec
( max 20 ekipa )
Žužička – Kotoriba
( max 15 ekipa )
Kanak HE Čakovec
Kanal HE Dubrava – staza I ,II ,III
Šoderica – Goričan
( max 13 ekipa )
Šoderica II – Turčišće
( max 12 ekipa )
Šoderica ŠRC – Palovec
( max 13 ekipa )
Šoderica Trate – M. Subotica ( max 10 ekipa)
Šoderica – Donji Hraščan
( max 7 ekipa )
Šoderica – Kotoriba
( max 12 ekipa )
Šoderica III – Turčišće
( max 14 ekipa )

Stara MuraI – Podturen ( max 13 ekipa)
Šoderica – Palinovec ( max 13 ekipa )
Šoderica – Novakovec ( max 13 ekipa )
Perutnica – Prelog
( max 13 ekipa)
Šoderica – Držimurec –Strelec (max 12 ekipa)
Šoderica – Miklavec
( max 14 ekipa )
Šoderica – Hodošan
( max 13 ekipa )
Pekleničke grabe – Peklenica (max 12 ekipa )
Šoderica Magistralka–Cirkovljan (max 12 ekipa)
Šoderica – Oporovec
( max 7 ekipa )
Šoderica – Gardinovec ( max 10 ekipa )
Šoderica – Cirkovljan ( max 10 ekipa )
Stara MuraII – Podturen ( max 15 ekipa)

Natjecateljske staze za koje se smatra da imaju uvjete za uvrštenje u registar natjecateljskih voda mogu se
prijaviti za kontrolni pregled.U slučaju da pregledana voda zadovoljava uvjete za traženo natjecanje upisuje
se u registar voda. Pregled će izvršiti predsjednici natjecateljske i sudačke komisije.

5.OBAVEZE , NAKNADE I SANKCIJE ZA DOMAĆINA NATJECANJA
5.1 Imenovani domaćin natjecanja I i II županijske lige obavezan je 15 dana prije natjecanja dostaviti
pismenu obavjest ekipama sudionicama lige u kojoj moraju biti navedene pojedinosti vezane uz
organizaciju natjecanja, naziv vode, točnu lokaciju natjecanja, vrijeme i mjesto prijava ekipa.
5.2 Mora osigurati i pripremiti natjecateljsku stazu da se natjecanje može odvijati u skladu sa Pravilnikom
o natjecanju .
5.3 U slučaju opravdanih razloga može se promjeniti mjesto održavanja natjecanja ali samo uz predhodno
odobrenje Natjecateljske komisije županijskog saveza i to najkasnije 4 dana prije termina održavanja
natjecanja. Imenovani domaćin dužan je o promjeni mjesta natjecanja obavijestiti sve sudionice lige.
5.4 Mora omogućiti trening na natjecateljskoj stazi
5.5 Mora osigurati uvjete ( objekt ) za rad službenih osoba i osigurati tri osobe za pomoć kod vaganja.

5.6 Mora osigurati prehranu za sve službene sudionike natjecanja.
5.7 Domaćini svih natjecanja obavezni su održavanje natjecanja prijaviti nadležnoj policijskoj postaji.
5.8 Organizator športskih natjecanja i športske priredbe dužni su osigurati pružanje hitne medicinske pomoći
za vrijeme trajanja športskog natjecanja, odnosno športske priredbe. U vrijeme trajanja športskog
natjecanja, odnosno športske priredbe uračunava se i najmanje 30 minuta prije početka, odnosno nakon
završetka športskog natjecanja, odnosno športske priredbe. Imenovani domaćin natjecanja mora osigurati
vozilo za prijevoz do medicinske ustanove.
5.9 Ispunjenje obaveza domaćina natjecanja prati delegat ili vrhovni sudac koji podnosi pismeno izvješće
sa održanog natjecanja koje dostavlja u tajništvo Saveza.
5.10 Naknada za domaćinstvo pojedinog natjecanja je 1000 kuna (završnicu kupa 2000 kuna)
a dostavlja se domaćinu nakon održanog natjecanja i dostavljenog pismenog izvješća sa natjecanja.
5.11 Radi većih propusta u organizaciji natjecanja a na osnovu izvješća delegata ili vrhovnog suca domaćini
pojedinih natjecanja mogu biti sankcionirani novčano ( umanjenje naknade za domaćinstvo ) ili drugim
vidovima sankcija ovisno o težini propusta kako odredi Natjecateljska komisija.

6.OSTALE ODREDBE
6.1 U športskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je najviše šest mjeseci prije športskog natjecanja
utvrđena pozitivna opća zdrastvena sposobnost, a kada je to propisano i posebna zdrastvena sposobnost.
Opću i posebnu zdrastvenu sposobnost utvrđuje liječnik , liječnik-specijalist športske medicine , odnosno
specijalist medicine rada i športa (članak 71. Zakona o športu ).
6.2 Svaki natjecatelj i kapetan obavezni su na službenom natjecanju SŠRD međimurske županije imati oznake
koje će za tu svrhu dobiti sa dokumentacijom za natjecanje.
6.3 Kalendar natjecanja , raspored domaćinstva i natjecateljskih staza utvrditi će Natjecateljska komisija SSŠRD
Međimurske županije . Kalendar je sastavni dio ovog sustava natjecanja.
6.4 U slučaju potrebe kalendar natjecanja može revidirati Natjecateljska komisija.
6.5 Upravni odbor ovlašćuje Natjecateljsku komisiju da donosi odluke o potrebnim mjerama za provođenje i
tumačenje ovog sustava natjecanja.
6.6 Udruge su dužne prijaviti na posebnom obrascu sva društvena i prijateljska natjecanja radi ishođenja
odobrenja za natjecanje. Prijavu dostaviti u tajništvo Saveza. Prijava mora sadržati : točan naziv
natjecanja,disciplinu natjecanja, kategorije koje će se natjecati, te termin u kojem se želi organizirati
natjecanje.
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