
ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА И СУЂЕЊА  
У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 

УВОД 
                 
         Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – мушичарење у систему 
такмичења Савеза спортских риболоваца Србије ( у даљем тексту ССРС ) . 
Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације FIPS MOUCHE, по  Правилнику такмичења у 
такмичарској дисциплини -  мушичарење Заједнице мушичарских клубова ССРС ( у даљем тексту ЗМК ССРС ) се 
одржавају сва такмичења у нашој земљи. 
      Мушичарско такмичење у спортском риболову је риболов  мушичарским штапом, чекрком, канапом, 
предвезом и вештачким мушицама између такмичара који поштују стандарде, Кодекс и правила Форума ССРС  и 
све остале Правилнике ССРС.   

Члан 1. 

Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину а према резултатима појединаца у 
претходном периоду или нижем рангу такмичења.  

 Календар такмичења у мушичарењу , 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 појединачним и екипним такмичењима у дисциплини мушичарење 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 књижица и лиценца за текућу годину од општинског нивоа, као и дозвола за 
спортски риболов.       

 
Рок за пријаву наступа за изборна такмичења  је  15. 04. за текућу годину . 

Члан 3. 
Форум ССРС верификује реке на којима се могу организовати такмичења у мушичарењу. 
Форум ССРС расписује конкурс за домаћина такмичења за наредну годину у термину који одређује Форум 

ССРС. 
Риболовне  организације, које морају да буду чланице ССРС,  пријављују се на Конкурс. 
Избор домаћина врши Форум ССРС, и о томе правовремено обавештава домаћине и податке објављује 

званично , путем календара за текућу годину . 
 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 4. 
        СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА  у овој такмичарској дисциплини одвија се кроз :  

 Појединачнa такмичења, 

 Екипна такмичења 

 Међународна такмичења 
        Такмичења у дисциплини мушичарење у појединачној конкуренцији одвија се по нивоима : 

 УДРУЖЕЊСКА такмичења 

 МЕЂУРЕГИОНАЛНО  такмичења 

 ДРЖАВНА такмичења 
  

УДРУЖЕЊСКА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 Члан 5. 
УДРУЖЕЊСКА ( клупска ) такмичења су појединачна такмичења и служе за избор за регионална тј. 

међурегионална такмичења  . Број такмичара није ограничен. Ова такмичења се одржавају у једном колу. 
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МЕЂУРЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

 Члан 6. 
МЕЂУРЕГИОНАЛНО  такмичење је појединачно такмичења које служи за избор такмичара за државно 

такмичење. Одржава се, ако за то има потребе у два кола у једном дану и минимални број такмичара је 24.  
Максимални број такмичара у сектору је 12 а број сектора максимално три. 

Право да се такмиче имају сви пријављени такмичари уз ограничење масималног броја од 6 (шест) такмичара 
из једног клуба. 

Клуб пријављује такмичаре Форуму ССРС у року од  112  сати пре почетка такмичења. Клуб може да откаже 
учешће неког од такмичара или свих такмичара ( слабо интересовање, финансијска ситуација, технички 
проблеми и сл.) и о тој одлуци обавести писаним путем ФОРУМ ССРС.   

 

 Уколико се клуб не јави и не потврди долазак својих такмичара, он је НЕОПРАВДАНО поступио  ( Правилник 
ФОРУМ-а ССРС). 

 Уколико се деси да после пријаве такмичар одустане, сматраће се да је НЕОПРАВДАНО поступио   ( Правилник 
ФОРУМ-а ССРС), осим ако за то постоје следећи разлози: 

- болест, повреда - уз обавезно писано обавештење ФОРУМ-у ССРС  
- закашњење или недолазак на прво од два спојена кола из разлога више силе.   

 

Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати пре почетка пријаве за 
такмичење. 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 7. 
ДРЖАВНО такмичење је појединачно такмичења. Такмичење се одвија у минимално пет кола (у три дана) а 

максимално у 11 кола (у шест дана) на једној или више река. Минимални број такмичара је 12 а максимални 36 
подељених у минимално два а максимално три сектора. 

Првих десет пласираних такмичара имају директан пласман за наредну годину за Државно такмичење а 
остали се враћају на МеђуРегионално такмичење.  

Такмичар је дужан да се пријави за такмичење и то писмено Форуму ССРС  у року од  112 сати пре почетка 
такмичења и после тога више нема одустајања.  

 

 Уколико такмичар одустане од циклуса такмичења до тог термина дужан је да писаним путем ( телеграм, факс, 
мејл) да то пријави ФОРУМ-у ССРС. Уколико то уради до тог термина такмичар неће бити кажњен и омогућује следећем 
такмичару по резултатима учешће.   

 

 Никакве замене нити попуне на стази неће бити дозвољене. Списак се затвара  24  сати пре почетка 
такмичења. 

 Уколико се деси да после пријаве такмичар одустане сматраће се да је НЕОПРАВДАНО поступио ( Правилник 
ФОРУМ-а ССРС).осим ако за то постоје следећи разлози: 

- болест, повреда - уз обавезно писано обавештење ФОРУМ-у ССРС  
- закашњење или недолазак на прво од два спојена кола из разлога више силе.   

  Првих десет  такмичара по пласману имају статус репрезентативца. 

 Уколико такмичар који је остао на државном од прошле године одустане од циклуса такмичења, такмичар који 
попуњава државно је наредни најбоље пласирани такмичар са МеђуРегионалног такмичења                                                                                                                                               

 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 8. 
        Такмичења у дисциплини мушичарење у екипној конкуренцији  одвија се као:  КУП СРБИЈЕ  

   За учешће у Купу Србије пријављују се такмичарске екипе из клубова ( риболовних организација) и то  
највише по једна екипа из једне организације.                                                                                                                             
Минималан број екипа за одржавање Купа Србије је 5, максималан колико се пријави.                                                                
Екипе броје по три такмичара а такмичење се одвија у једном колу. 

МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 9. 
       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 

 КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 

 ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО  

 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
( Ова такмичења се одржавају по Правилима међународне риболовачке федерације FIPS MOUCHE) 
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Право учешћа екипа на КУПУ ЈАДРАНСКО-ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА имају екипе које су оствариле бољи 
пласман на екипном такмичењу КУПУ СРБИЈЕ. Уколико то такмичење није одржано, у обзир ће се узети 
рангирање клубова из појединачног такмичења. Дозвољено је прављење комбинованих екипа. Назив тима који 
ће учествовати на купу ЈПЗ биће онај који има више чланова из екипе. Уколико комбиновани тим има такмичаре 
из три екипе, назив тима биће назив екипе са најбољим пласманом на екипном првенству или рангирање које 
екипа има у ССРС у случају не одржавања екипног првенства. 
 

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 

Члан 10. 
         Поред овога могу да  се организују: ПОЗИВНИ ТУРНИРИ и КУП-ови екипно и појединачно а то су такмичења 
која организују клубови (риболовне организације) и савези а који желе да ова такмичења уђу у календар ССРС , 
организују се под покровитељством ССРС а од стране ССРС се добија материјална и организациона помоћ , уз 
делегирање најквалитетнијих судија. 

 

УЧЕСНИК ТАКМИЧЕЊА 

Члан 11. 

ОСНОВНИ УСЛОВИ  

 Такмичар може да учествује на такмичењу уколико је његова организација члан ССРС и уколико је екипа 
измирила обавезе према ССРС из претходне и текуће године.     

 Такмичар може да учествује на такмичењу уколико је платио такмичарску лиценцу и то најкасније 7 дана 
пре почетка такмичења, а почев од зонског такмичења. 

 

УПЛАТА НА СТАЗИ ЗА ТАКМИЧАРСКУ ЛИЦЕНЦУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА. 
КОТИЗАЦИЈА ЗА ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА СЕ НЕ НАПЛАЋУЈЕ. 

СВЕ УПЛАТЕ СЕ МОРАЈУ ИЗВРШИТИ ПРЕ ТАКМИЧЕЊА НА РАЧУН ССРС. 
УПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЦА СЕ НЕЋЕ РАЧУНАТИ, ПРИЗНАЈУ СЕ САМО УПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА(КЛУБА) НА РАЧУН ССРС. 

        Члан 12. 
          ТАКМИЧАР је члан екипе или појединац који учествује на такмичењу а који мора познавати правила 
такмичења, јер га непознавање правила такмичења не ослобађа одговорности и свих санкција предвиђених у 
случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 
 
          За време такмичења у руци такмичар сме имати само један штап и мередов за прихват рибе.  
          Од остале опреме сме имати одговарајуће одело, прслук са комплетима мушица, наочаре и капу – шешир, 
          Осталу опрему , резервне штапове мора држати ван реке у оквиру стартног места , 
          Дужан је да на видном месту носи службену акредитацију и до краја поштује сатницу такмичења како не би 
својим одсуством ометао спровођење такмичења. Мора благоворемено доћи и донети свој прибор и опрему и 
да држи ван реке све до другог сигнала, који означава дозволу за улазак у реку и почетак такмичења. Приступа 
припреми и уређењу простора – стартног места. У току припреме на стартном месту припрема прибор и мушице 
и на захтев секторског и судије мерача контролом омогућити преглед мушица. Не сме се удаљавати из свог 
стартног места, пре нити за време такмичења, нити сме улазити у стартна места других такмичара и заштитну – 
неутралну зону, као ни гажење у воду да се откачи мушица која се закачила о препреку у води или изнад воде, 
        Сваки такмичар одговоран је да преузме све мере и предострожности, укључујући заштиту очију и опрему за 
спашавање , 
          Сваки такмичар дужан је на такмичењу путовати према официјелним догађајима и враћати се са истих 
искључиво службеним превозом , ако је организатор осигурао , 
          Сваки такмичар који у току такмичења затражи савет ( осим од капитена ) везано за улов или прухвати било 
какву материјалну помоћ везано за лов, биће санкционисан – кажњен. Уколико у току такмичења било ко, осим 
капитена, ко је ангажован са тимом, комуницира са такмичарем сматраће се да је такмичар тражио савет везано 
за улов и биће санкционисан – кажњен. 

ТАКМИЧАРСКА СТАЗА – карактеристике и структура  
   

Члан 13. 
            Такмичарска стаза може бити на реци и/или језеру. 
            Такмичења се одржавају на брзим салмонидним рекама,минималне дубине 20 цм ,  
            Такмичења на језерима одржавају се где постоје просторне могућности за организацију сектора и 
пловидбу чамаца у том сектору и то онолико колико је потребно да се спроведе такмичење . 

 
Члан 14. 
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            Такмичарска стаза се организује тако да стартна места мерена узводно, не могу бити краћа од 30 метара. У  
том стартном месту могу се кретати само такмичар, судија мерач и капитен екипе којој такмичар припада. У 
оквиру једног сектора не сме бити прекид између стартних места , што значи да стартна места једног сектора 
морају бити једно до другог у континуитету , уз постављање заштитне зоне од 5 ( пет ) метара.  
            Такмичарску стазу обележавају секторске судије са два такмичара која заједно са делегатом одаберу 
жребом или се на крају сваког кола жребом одаберу такмичари који ће у наредном колу учествовати у 
постављању стазе . 

Члан 15. 
            Такмичарска стаза се не сме порибљавати пре почетка такмичења најмање 3 ( три ) месеца. 
 У случају да се стаза пориби , пред такмичење , резултати се неће верификовати , а одговорност ће сносити 
домаћин такмичења и надокнадити трошкове ССРС-у зато што такмичење није верификовано . 

Члан 16. 
            Код екипног и појединачног такмичења целокупна стаза се дели на секторе чији је број у правилу три или 
број зависи од броја такмичара у екипи или појединаца на појединачном такмичењу . 
Највећи дозвољени број такмичара у једном сектору је 13 ( тринаест ) . 
            Сваки сектор се мора прописно обележити . Стартне позиције у сектору нумеришу се по редоследу , почев 
од узводне границе према доле на текућим водама – низводно . На стајаћим водама, стартне позиције нумеришу 
се смеру казаљке на сату . 
Почетак и крај сектора мора бити обележен текстом и словном ознаком на посебној табли. 
Такмичар не сме пецати са било које врсте моста у току трајања такмичења. 
Такмичари мењају секторе по следећем распореду:  из сектора А иду  у сектор Б, из сектора Б иду у сектор Ц, из 
сектора Ц иду у сектор А . 
          Сваки такмичар на себи мора имати  ознаку стартног места, која мора бити тачно уписана и у стартне листе . 
Ако такмичење траје два дана ( два кола ), за сваки дан се прави нова стартна листа за сваког такмичара. 
У току једног дана може се организовати такмичење у два кола и то  2 х 3  сата , са одмором између секторских 
такмичења од најмање 30 минута и паузом између два кола од минимум 90 минута. 
 

ТАКМИЧЕЊА НА РЕКАМА  
 

Члан 17. 
У току једног дана може се организовати такмичење у два кола. Једно коло траје три сата и то 2x90 мин ако 

се такмичење одржава у два сектора, или 3x60 мин ако се такмичење одржава у три сектора са одмором између 
секторских такмичења од најмање 30 минута.  

У случају одржавања такмичења у два сектора, тј. 2x90мин, могуће је  спровести ротацију у сектору на 45 
минута. Минимална пауза између ротација је 30 минута.  

У случају одржавања такмичења у три сектора, тј. 3x60мин нису предвиђене ротације. 
Бодовање се врши тако да се у једном колу сабирају секторски пласмани. (пример: бодовање појединачног 

изборног такмичења у 2015.години.) 
Ротације у сектору се не бодују. 
Дужину одмора одређује главни судија, водећи рачуна о удаљености међу секторима, конфигурацији 

терена и броју сектора. Са овим подацима се упознају сви такмичари на званичном отварању такмичења пре 
жребања . 

Време такмичења одређује Форум ССРС. 
Код КУП – а Србије такмичење се одвија у три сектора.  Tакмичење траје 3 х 90 минута са паузом од 

минимум 30 минута.  
Код екипног и појединачног такмичења целокупна стаза се дели на секторе чији је број у правилу три или 

број зависи од броја такмичара у екипи или појединаца на појединачном такмичењу. Највећи дозвољени број 
такмичара у једном сектору је 12 (дванаест). 

 
Члан 18. 

На такмичењима се бодује улов свих врста пастрмки и липљана и младице према прописаним мерама за 
наведене врсте риба. Остале рибе се не бодују, осим у случају да Форум СССР, на предлог организатора72 сати 
пре почетка такмичење, не одреди другачије..  Ако домаћин пропише друге мере минимум мора бити 20 цм за 
поједину врсту рибе о чему се такмичари обавештавају кроз званично објављену сатницу ЗМК ССРС везану за 
такмичење. 

Члан 19. 
Код појединачних такмичења највећи број пријављених такмичара, из једног клуба може да буде збир:  

броја такмичара који су се на такмичењу из предходне године пласирали у првих шест и броју који су прошли 
квалификације. У случају да је број кандидата за изборно такмичење мањи од 36 клуб нема ограничења у броју 
такмичара. 

Појединци сами извлаче стартне бројеве у секторима. 
Члан 20. 
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Код екипних такмичења, такмичарску екипу чине три такмичара.  Дозвољена је једна резерва- такмичар 
који мора да буде лиценциран. Почетни сектор за такмичара се извлачи жребом . Такмичари исте екипе морају 
бити у различитим секторима.  

Резервни такмичари,  жребом се распоређују у различите секторе.  Код жребања сектора извлачи се  
стартни број за такмичаре екипе.  

Ради убрзања рада првог дана може се извршити жреб стартних места одмах и за наредни дан под условом 
ако се са овим предлогом , гласањем изјасни већина такмичара. 

 
Члан 21. 

Такмичар мора сам извући рибу мередовом. Нико му не сме помагати осим судије мерача који рибу ставља 
у корито за мерење искључиво на обали реке. Ако такмичару риба испадне из мередова приликом доласка на 
обалу та риба се не признаје као улов. 

Члан 22. 
За време такмичења такмичар сме ући у воду у оквиру свог стартног места, али не сме прелазити у туђе 

стартно место. Између стартних места поставља се заштитна – неутрална зона. Такмичар сме газити реку, ловити 
из ње и са обе обале реке. Уколико организатор сматра да нема потребе за гажењем у воду, то се мора 
нагласити. Могуће је у току једног кола уредити гажење воде у неком од сектора, док у другом организатор може 
да сматра да гажење није потребно. Такву одлуку организатор доноси са делегатом такмичења. 

Члан 23. 

Уколико уловљена риба +  отплива у зону заштите – неутралну зону, такмичар сме привлачити рибу само 

из своје стартне позиције и сме је извадити унутар исте. Уколико уловљена риба +  отплива у суседно стартно 

место и уколико такмичар из суседне позиције нема примедби, такмичар има право привући рибу +  из своје 
позиције и извадити је само унутар своје позиције. Уколико такмичар из суседног стартног места има примедбу, 

такмичар има највише пет минута да извуче рибу +  из суседног стартног места у зону заштите или своје 
стартно место.  

Члан 24. 

Због непрописног начина лова, прихватања и враћања уловљене рибе + , неће се признати улов: 

- ако +  риба није извучена из воде и мерење се врши у води  

- ако је риба +  прихваћена у води руком и носи се на мерење руком 

- ако је риба +  закачена ван предела уста – за тело 

- ако риба + није прихваћена мередовом 

- ако је риба +  уловљена ван стартног места у туђем стартном месту или заштитној зони 

- ако је риба +  при замарању изашла из стартног места и прешла у суседно место а суседни такмичар то 
није изричито одобрио 

- ако је риба +  уловљена неадекватним прибором уз коришћење индикатора улова 

- ако је риба +  уловљена непрописном мушицом са контра куком   

3.2. ТАКМИЧЕЊА НА ЈЕЗЕРИМА  
 

Члан 25. 
Лов на језеру обавља се из чамца . Број сектора на језеру је исти као и број сектора на рекама. У сваком чамцу 

мора бити исти број такмичара У сваком чамцу може бити само 2 такмичара и 1 судија, осим у случају када се 
такмичи непаран број такмичара и у неком чамцу недостаје такмичар или ако неко ко је жребан није дошао на 
такмичење, што се обавезно евидентира на стартној листи. У току једног дана такмичења на језеру могуће је 
одржати само једно коло у трајању од 3 сата. У зависности од броја сектора, време трајања такмичења у сектору 
се креће од 60 минута за три сектора, 90 минута у случају два сектора.  

 
              Члан 26. 

За лов на језеру морају постојати чамци који су лиценцирани од стране Форума ССРС и  исти морају бити исте 
класе, а по могућности и истог произвођача и опремљени истом опремом (моторима, веслима,итд.). 

 
              Члан 27. 

За време такмичења у чамцу се налазе два такмичара и возач чамца – судија у средини.  Судија вози чамац на 
одређену позицију на језеру унутар сектора, коју одреди капетан чамца којег такмичари бирају између себе на тај 
начин што бацају новчић или договором између себе. Позиција судије и такмичара дата је на шеми која се мора 
поштовати. Такмичари лове тако да оба такмичара имају окренут штап у истом правцу и један забацује лево а 
други десно од судије. Један такмичар је капетан 90  минута, а други такмичар преостали део времена, о чему 
бригу води судија у чамцу и о томе благовремено обавештава такмичаре. Капетан чамца судији-возачу чамца има 
право да нареди где да се вози чамац,где да се заустави (укотви) помоћу зауставног сидра. Такмичар нема право 
да вози чамац, нити му то судија-возач чамца ни у ком случају не сме дозволити. 

 
Члан 28. 
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Из чамца се лови из седећег положаја, а приликом замахивања нема устајања, осим у случају када се риба 
ставља у мередов . Такмичар сме под себе (на клупу у чамцу) ставити јастучић од 10 – 15 цм дебљине ради 
удобности. Приликом лова такмичари и судије морају се придржавати следећег : 

 - Сваки такмичар има право да управља чамцем у једнаким временским интервалима . Одлука о томе који ће 
такмичар бити први капетан у чамцу доноси се бацањем новчића, 

 - Судија весла по наредби капетана на одређену позицију или користи еколошки мотор на струју, 
         - Забрањена је употреба мотора на гориво и само се користе мотори на лектрични погон (еко), 

 - Судије морају пазити да се чамци у сектору не приближавају мање од 50 метара један другом, осим из 
сигурносних или нужних разлога, 

 - Хватање уловљене рибе мередовом мора учинити такмичар или судија, уколико такмичар  захтева, 
 - Ако чамац има падобран – кочницу за заустављање чамца он га испушта у воду када му за то да знак 

капетан чамца. Овај падобран служи када дува јак ветар да се чамац креће спорије и за друге намене не сме се 
користити, 

 - Чамци се извозе најмање 10 минута пре почетка такмичења, како би такмичари имали довољно времена да 
на време стигну на позицију са које се започиње такмичење, 

 - За време трајања такмичења такмичари морају седети на фиксним седиштима , али могу користити јастук 
дебљине највише до 15 цм , 

 - Такмичар има право да стоји само приликом хватања рибе +  у мередов , али уколико је изричито 
замолио судију да то уради, мора остати у својој столици, 

 - Само судија има право управљања чамцем, коришћењем весала и мотора на струју за погон  чамца, 

 - Уловљена риба +  од стране такмичара се ставља у мередов, судија исту мери, контролише контра куку и 
евидентира улов, 

         - Када се риба +  налази у мередову судије , она је у његовој надлежности . Ако судија својом кривицом 

испусти рибу +дужан је уписати рибу +  такмичару који је уловио , без сагласности другог такмичара, а уписује 
се просечна дужина свих уловљених риба у том сектору, 

 - Дозвољено је ловити са две мушице  и то нимфе , суве , стримери , мокре мушице – све комбинације су 
дозвољене , 
         - Дозвољена је употреба интермедијалних тонућих , пливајућих и комбинованих канапа, где је 4,5, 6,7 и 
метара тонуће,а остатак пливајуће, 
         - Судија код себе има стартну листу у коју уписује број уловљених  риба и дужину , а на крају такмичења кад 
такмичар напушта чамац , мора потписати стартну листу , а исту мора потписати и други такмичар у чамцу који 
овим потврђује да се слаже са регистрованим уловима другог такмичара, 

 - Такмичење на језеру почиње на знак сирене којом главни судија означава почетак такмичења у сектору , а 
такмичење се завршава сигналом сирене главног судије који означава крај такмичења , 

 - Такмичар нема право својим канапом да прелази замишљених 180 степени и забацује у сектор свог такмаца 
из чамца, исто тако за нестручно забацивање и понашање у чамцу може добити опомену или искључење, о чему 
одлуку на предлог судије из чамца доноси секторски судија или главни судија такмичења, 

 - Код лова из чамца лови се само са једне стране чамца, никако иза леђа, 
 - Сви такмичарски чамци морају бити истих димензија, дизајна, структуре и снаге мотора, 

         - Главни или секторски судија могу користити посебан чамац за контролу такмичења, али ни у ком случају не 
смеју својим кретањем унутар сектора ометати такмичаре и друге чамце, 
         - Број особа у чамцу не сме прелазити прописани капацитет чамца, 

 - Чамци морају бити опремљени прслуцима за спашавање за сваку особу у чамцу, као и сигналним уређајима 
за привлачење пажње у хитним случајевима, 

 - Величине и врсте риба могу се бодовати, само ако су о њима подаци дати у обавештењу Форума ССРС који 
је званично објављен пре такмичења. 

       
Члан 29. 

Домаћин такмичења обавезан је организовати тренинг за сваку врсту лова ( реке и језера ) у наведеном 
такмичењу, на сличним водама за сваког такмичара. Тренинг се утврђује сатницом такмичења. 

6 Забрањено је тренирати на делу где се одржава званично такмичење. Домаћин такмичења у лиги или 
КУП такмичењу мора дозволити тренинг на такмичарској стази, али ван званичног сектора и то дане назначене у 
сатници такмичења, која се објављује 10 – 15 дана пре такмичења. 

Такмичар на обали или у чамцу сме имати резервни штап и чекрк. Један штап може бити комплетиран. 
 Члан 30. 

      Код екипног такмичења екипа има право за увођење резервног лиценцираног такмичара. Писменим путем 
делегату, подноси се захтев за увођење резерве. Капитен тима треба написмено поднети захтев најкасније 30 
минута пре почетка такмичења у сектору. . Вођа екипе може и у току самог такмичења заментити било ког 
такмичара али уз претходну сагласност главног судије и пријаве замене код секретара такмичења. Резерва наступа 
у сектору где се требао такмичити такмичар из његове екипе ког он мења. Замењени такмичар у једном сектору, 
има право наступа у следећем сектору што се поново најављује писмено секретару такмичења. (Ово важи само за 
екипна такмичења). 
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ТАКМИЧАРСКИ ПРИБОР И ОПРЕМА 
 

Члан 31. 
 

ТАКМИЧАРСКИ ШТАП 
Члан 31.1 

- Може се користити само 1 штап у једном тренутку. Штап не сме бити дужи од 12 фита/366 цм;  
- Такмичар сме да има резервне штапове (на обали или код себе) склопљене али само један на који лови са 

предвезом у води. 
- Приликом риболова из чамца резервни штапови не смеју бити расклопљени нити чекрк монтиран. 
- Чекрк по слободном избору. 
- Такмичари су одговорни за заштиту своје опреме приликом такмичења.  
 

ТАКМИЧАРСКИ КАНАП 
Члан 31.2 

- Могуће је користити све врсте фабрички произведених мушичарских канапа – пливајуће, тонуће или са 
тонућим предњим делом, осим „lead core“ канапа. Такмичарски канап мора бити најмање дебљине 0,55мм 
(0.22“).  

- Такмичарски канап за мушичарење мора бити најмање 22 (двадесет два) метра дужине.  
- Канапима за мушичарење није дозвољено додавати додатке за тоњење или плутање.  
- „Shooting heads“ нису дозвољени.  
- Дозвољена је фабричка петља (loop) на крају канапа. Ако се користи конектор са петљом (монофилни или 

уплетени/“braided“) за спајање канапа са предвезом  максимална дужина петље може бити 10цм. 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРЕДВЕЗ 
Члан 31.3 

- Дозвољен је само један предвез („leader“) (укључујући и подвез/“tippet“ ) направљен од монофила или 
„polyleader“. Максимална дужина предвеза са подвезом може бити две дужине штапа који се користи. 

 - Предвези могу бити са или без чворова, конусни или једнаке дебљине. Једна једина петља („loop“) 
максималне дужине 10цм се може користити за повезивање предвеза за мушичарски канап. Ако предвез има 
више чворова минимални размак између два чвора може бити 30цм.  

- Предвези могу бити вишебојни.  

ВИШАК МАТЕРИЈАЛА (монофила или „polyleader“) КОД ЧВОРОВА РУЧНО РАЂЕНИХ ПРЕДВЕЗА МОРА БИТИ 
УКЛОЊЕН И НЕ СМЕ БИТИ ДУЖИ ОД 5ММ, ОСТАВЉЕНИ БРК СМАТРАЋЕ СЕ ИНДИКАТОРОМ ТРЗАЈА; 

 
Недозвољени типови предвеза који служе као индикатори трзаја: 

 French indicator 
 

 Спирални индикатор 
 
 

 

 
 - На предвез није дозвољено додавати додатна отежања ни пливајуће индикаторе; 
 - Могу се користити највише 3 микро прстена („micro rings“, „leader rings“) максималног пречника 3мм за 

спајање делова предвеза. На сваком микро прстену дозвољена су максимално 3 чвора (и они се рачунају као 1 
чвор). 

 - бочни подвез („dropper“) се може користити само за везивање додатне мушице када је то дозвољено (лов 
на језеру, тада је дозвољен трећи чвор на микро прстену).  

 
ТАКМИЧАРСКЕ МУШИЦЕ 

Члан 31.4 
- Такмичари могу користити суве и мокре мушице, нимфе и стримере.  
- Све мушице морају бити везане директно на предвез/подвез/бочни подвез (dropper, само код лова на 

језеру) 
- Отежане мушице су дозвољене под условом да је отежање сакривено унутар материјала за израду мушице 

и не прелази дужину лука удице. Максимална дужина додатог отежања (w) је растојање од ока удице до 
најдаље тачке лука удице. Дозвољена је једна видљива отежавајућа куглица не већа од 4 мм. Сама фарба не 
сматра се украсним материјалом. 
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- На такмичењема са само једном мушицом (такмичење на реци) о облику и дужини мушице одлучује сам 
такмичар. 

- Ако се користи више од једне мушице (такмичење на језеру) све отежане мушице морају задовољавати 
услове објашњене на на ниже приказаној скици, где је дат  изглед алата којим се проверава дужина мушице и  
величина отежање. Алат мора да има сваки судија који меру улов рибе и контролише мушице. 

 
 
Ако је дужина удице мања од 20мм тада максимална дебљина 

тела мора бити мања од 5мм 
Округла рупа од 4мм служи за проверу  максималног пречника 

дозвољеног отежања. 
Ако је дужина удице већа од 20мм тада дебљина тела мора бити 

мања од 3мм. 
Максимална дужина удице не може бити већа од 40мм. 
Слот од 0,53мм служи за проверање дебљине мушичарског 

канапа. Такмичарски канап не сме да уђе у слот. 
 

 
Члан 32. 

      Такмичење на рекама се обавља само једном мушицом на предвезу, а на језерима са две мушице које морају 
слободно висити најмање 50цм (педесет центиметара) једна од друге, мерећи од  ока до ока. 
        Мушице морају бити завезане за предвез, тако да се не померају нити да клизају. 
        Такмичар у току такмичења може вршити измену мушица по свом избору , али увек мора при забачају на 
предвезу имати везану једну мушицу на реци или две мушице на језеру. Врсту мушице такмичар одређује по 
слободном избору. 

Удица на којој је направљена мушица 6 мора  бити  фабричка  без  контра  куке  (barb less) .Судија 
мерач обавезно након сваке уловљене рибе мора проверити куку провлачењем исте кроз за то припремљен 
сунђер.  

У случају да је удица са контра куком, такмичар се дисквалификује.. 
Мушице са 2 удице (тандем) нису дозвољене. 
Коришћење хемијских производа (атрактора) на мушицама је забрањено. Коришћење материјала који могу 

да упијају и затим емитују светлост је забрањено на мушицама. 

Коришћење додатака који су у супротности са оригиналним концептом вештачке мушице као што су тела 

направљена од  ливене/обликоване  гуме/силикона/пластике је забрањено (ливене/обликоване глисте, црви, 

јаја, рибице, твистери, инсекти, жабе, ракови...). Коришћење екструдираних силоконских материјала 

(модификованих или префабрикованих) НИЈЕ дозвољено. 

Уколико опрема и удице такмичара у више узастопних случајева врше тешко повређивање рибе судија мерач 
у сарадњи са секторским и главним судијом може забранити употребу тих удица и такве опреме.  

Члан 33. 
Мрежица мередова мора бити од гуме/силикона (препоручено) или друге врсте меканог неабразивног 

материјала (синтетика, памук,...), по могућности без чворова. Потпуно расклопљен мередов не сме бити дужи од 
48 " (четрдесет осам инча) односно 122 цм ( сто двадесет два центиметра ).  

 
Члан 34. 

       Судија мерач је дужан да провери исправност мушица и прибора опште. Такмичар не може почети такмичење 
нити ући у у стaртно место док се не изврши провера прибора. У случају да не дозвољава проверу прибора, 
такмичар ће бити дисквалификован. 

Члан 35. 
Уласком у стартно место такмичар прекида комуникацију са било киме. Не сме користити мобилни телефон 

ни токи-воки уређаје. Не сме примати никакав прибор од било кога. Стартне судије морају о овоме посветити 
посебну пажњу. 
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Члан 36. 
За коришћење недозвољеног прибора (посебно отежања оловом или тунгстеном или коришћење 

индикатора улова причвршћених на канап или предвез) главни судија на предлог секторског судије мора 

обавезно изрећи дисквалификацију односно доделити -  ЦРВЕНИ КАРТОН   такмичару. 

ПРОЦЕС ОДВИЈАЊА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 37 . 
Домаћин упућује позив за такмичење након што је извршио одређене припреме, добио одлуку Форума, да је 

он одређен за домаћина, обезбедио потребан кадар за вођење такмичења, потребан број судија мерача и све 
сагласности потребне за организацију такмичења. 

Члан 38. 
Такмичари су дужни да пошаљу своје пријаве ССРС у складу са терминима које утврди Форум ССРС , а 

присуство на стази је обавезно најмање један сат пре почетка такмичења, ради прегледа пријава, утврђивања 
регистрација, уписа података у дневник такмичења, припрему за свечано отварање такмичења и жребање. 

Обавезно је дефинисати сва стартна места пре додељивања стартних позиција такмичарима и иста не смеју 
бити мењана у току такмичења. 

Стартна позиција сваког такмичара мора бити извучена жребом. Жреб треба осигурати тако да такмичари из 
истог тима не буду у истом сектору . 

Ако код појединачног такмичења има више такмичара од 13, исти се деле на секторе. 
Идеално, жреб за стартне позиције и чамце, треба урадити према урађеном компјутерском програму. 
Чамац за сваког такмичара одређује се извлачењем, које умањује и ако је могуће потпуно елиминише 

могућност да такмичари из исте екипе лове заједно у истом чамцу. Одређивање веслача потребно је учинити или 
компјутерским извлачењем, које мора умањити и ако је могуће потпуно елиминисати да веслач весла за члана 
своје екипе током првенства, или путем јавног жреба непосредно пре почетка такмичења. 

Такмичар који није физички присутан код жребања не може се жребати, осим у непредвиђеним 
сиутуацијама, с тим да обавести организатора о томе. 

Свако такмичење мора имати и свечано отварање, за које је задужен домаћин такмичења. 
Сви такмичари морају добити од домаћина такмичења тачну сатницу и морају се придржавати, а евентуалне 

измене у сатници објављује само главни судија уз одобрење делегата такмичења. 
 

Члан 38.1. 
Најстрожије је забрањено постављање стартних места на удаљености мањој од 25 метара од електричних 
постројења и инсталација (високонапонских водова, трансформатора, стубова јавне расвете,итд.) 

 
Члан 39. 

Након прикупљених пријава и доласка на такмичарску стазу извлачи се редослед жребања а затим жреб 
стартних места. Након жреба стартног места, такмичар има право обиласка стартног места али не сме улазити у 
исто до ПРВОГ СИГНАЛА.  

ПРВИ СИГНАЛ главног судије означава – дозвољава излазак такмичара на стазу према утврђеној сатници.  
ДРУГИ СИГНАЛ главног судије или секторских судија означава почетак такмичења. Ако се унутар сектора 

врши померање такмичара током такмичења секторски судија то означава звучним сигналом, а то прате судије 
мерачи. Такмичар са свог стартног места прелази на друго стартно место низводно гледајући и на другом 
стартном месту проводи ново време предвиђено да се проведе у том сектору, подељено са бројем такмичара у 
том сектору. 

Сваки такмичар мора проћи свако стартно место у сектору ако је тако одређено на почетку тамкичења, а ако 
није такмичар читаво време такмичења у том сектору проводи у оквиру свог стартног места. 

Члан 40. 

         Свака уловљена риба +  евидентира се у стартну листу, а судија мерач на стартном месту гласно објављује 
врсту улова, стартни број такмичара и дужину улова да би суседни такмичари то чули. Ако суседни такмичар жели 
проверу улова свог конкурента може то урадити, тако да затражи од свог судије, а овај од суседног.  

Свака уловљена риба +  која је евидентирана мора бити оверена потписом такмичара на стартној листи и 
уписано време улова у Евиденциони лист улова. 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ТЕЛА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 42. 
         Службена лица на такмичењу именује Форум ССРС уз пуно поштовање судијских категорија и исказаних 
квалитета и то су : 
                                                  ДЕЛЕГАТ ССРС 
                                                  ГЛАВНИ СУДИЈА 
                                                  СЕКТОРСКИ СУДИЈА 
                                                  СТАРТНИ СУДИЈА – МЕРАЧ УЛОВА 
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Члан 43. 
         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 која организује Форум ССРС, ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује 
најискусније судије највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће проблеме у вези са 
Правилником такмичења и тако преузети одговорност његове регуларности. Делегат мора носити видно 
означену акредитацију. 

Члан 44. 
         ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и успешно одвијање 
такмичења . На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на такмичењу 
почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања , квалификованог представљања на 
састанку учесника такмичења, организовати рад секторских судија и секретара такмичења. Будно прати 
догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној потреби, саветује секторске судије и 
стартне судије мераче у решавању евентуално насталих конфликата и заједно са секретаром такмичења 
обрачунава па поново проверава обрачунате резултате пре званичног проглашења резултата.  
Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, израђује стартне листе, 
евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају њихов улов и уз помоћ секторских судија обрачунава 
резултате и пласман учесника на такмичењу.  

 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје -  ЖУТИ  КАРТОН, а у поновљеном 

случају санкционише такмичара -  ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ  , 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 секторских судија, који прилажу оцене за стартне судије уколико 
су били именовани. Главног судију именује Форум ССРС и на такмичењу он мора носити видно означену 
акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи за текућу годину коју 
издаје судијска организација ССРС чији је он члан. 

Члан 45. 
         СЕКТОРСКИ СУДИЈА је основни оперативни орган на такмичарској стази. Његови задаци почињу од тренутка 
прегледа сектора за који су задужени па све до контроле уредности сваког такмичарског места до завршетка 
такмичења . Прати улазак на стартна места након првог сигнала, врши индентификовање, контроле, прати рад 
такмичара  и врши контролу прибора у сектору, прати кретања у оквиру сваког стартног места у свом сектору. 
Интервенише по потреби, ако има стартне судије организује њихов рад и праћење такмичара, забрањује 
неовлаштеним особама кретање по стартним местима, улазак у воду, не дозвољава било какву помоћ са стране 
такмичарима и одржавање било какве радио везе. Означава звучним сигналима почетак такмичења у сектору, 
измене и померање такмичара низводно унутар сектора, ако је то договорено на састанку жирија. Прати 
понашање такмичара након завршетка такмичења. 
          Потписује стартни лист у коме је евидентиран улов такмичара у његовом сектору и доставља га секретару 
такмичења на обрачун. Евентуалне исправке на стратном листу оверава својим потписом. 
          На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења даје упозорења а у поновљеном случају 

упознаје главног судију, који ће буде ли сматрао за потребно интервенисати и санкционисати такмичара -  

ЖУТИМ  КАРТОНОМ  ИЛИ  -  ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ   .  
          За све време такмичења одговоран је за успешан рад судија мерача у свом сектору, којима на крају даје 
оцене што секретар такмичења евидентира у извештају са такмичења. Секторски судија мора носити видно 
истакнуту акредитацију . 
У случају да нема сектора ове послове ради ГЛАВНИ СУДИЈА. 

 
Члан 46. 

           СТАРТНИ СУДИЈА – МЕРАЧ УЛОВА је особа именована од стране домаћина такмичења уз сагласност 
главног судије. Могу бити у рангу удружењског судије или кандидата за полагање практичног дела судијског 
испита. Задаци стартног судије мерача састоје се у праћењу исправности рада такмичара од уласка у такмичарско 
место, кретање такмичара унутар такмичарског места, мерење улова, дужине сваке рибе, евидентирање у 
стартни лист, овера улова од стране такмичара.  Одмах по завршетку такмичења дужан је да преда стартни лист 
секторском судији. 
          Ако се унутар сектора врше измене такмичара , после знака за измену даје такмичару стартни лист који овај 
носи до следећег мерача где такмичар наставља лов , да се не би вршило дописивање података сваку уловљену 
рибу код њега парафира својим потписом као и такмичар у рубрици за то предвиђеној . 
          На примећену неправилност упозорава такмичара и обавештава секторског судију , који ће буде ли сматрао 
за потребно предузимати одређене мере . Мора обавити раније договорене радње у вези расформирања 
такмичарске стазе . Мерач мора носити видно истакнуту акредитацију . 
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         Стартни судија мора имати корито , прописно израђено од дрвета или пластике са означеном дужином 
унутар истог за мерење дужине улова рибе . 
         Помаже такмичару код мерења рибе и смиривања исте . 

КАПИТЕН ЕКИПЕ - ТРЕНЕР 
 

Члан 47. 
         КАПИТЕН ЕКИПЕ – ТРЕНЕР је особа која представља екипу , односно пружа помоћ такмичарима у току 
припреме и одржавања такмичења. 
         Одговоран је за понашање чланова тима у току трајања такмичења. 
         У току такмичења капитен тима може се слободно кретати унутар стартних места чланова своје екипе, али 
нема право уласка у воду . 
         Може ући у простор стартне позиције друге екипе, само како би дошао до позиције члана своје екипе и то 
само под условом да његово присуство не омета воде или активности такмичара из друге екипе, уз његову 
сагласност. 
         Током такмичења из чамца нема приступ члановима екипе. 
         У току такмичења, нема право пружања материјалне помоћи било ком члану своје нити туђе екипе. 
         Присуствује званичним састанцима учесника. Једна екипа може имати пријављене две особе у статусу 
капитена – тренера, с тим да у истом стартном месту једног такмичара може улазити само један од њих. 
        У сврху пружања помоћи – информација и савета капитен екипе има право и обавезу : 
        - Достављање пријаве за екипу, учешћа на званичном састанку учесника и службеног особља, жребања 
редоследа, сектора и стартних места такмичара, помоћи у доношењу опреме. Може користити средства везе  
само ван стартног места такмичара, 
        - За радње које су овим првилима по било ком основу забрањене, капитен – тренер ће бити обавезно 

санкционисан  -  ЖУТИМ  КАРТОНОМ , што у поновљеном случају следује и такмичара, 
        - Да би се избегле конфликтне ситуације на такмичењима, клубови ( риболовне организације) су дужна да 
при одређивању капитена – тренера именују особе које познају правила и која су у стању обављати овај веома 
битан задатак. Вођа екипе – капитен мора имати акредитацију постављену на видном месту. 
 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 48. 
       Жири такмичења чине :  
                                                 - Делегат такмичења 
                                                 - Главни судија 
                                                 - Секторски судија другог сектора 
                                                 - Такмичар на стартном месту 3 у А сектору 
                                                 - Последњи такмичар у Б сектору 
 

Члан 49. 
          Састанак  жирија сазива делегат такмичења који уједно председава радом жирија . Рад жирија није јаван и 
обавља се без присуства такмичара и капитена . Води се записник који се доставља Форуму ССРС у предвиђеном 
року са осталом документацијом . 
          Одлуке жирија на неком такмичењу су коначне , а на њих се може поднети жалба Форуму ССРС у случају 
повреде одредби овог Правилника . 

Члан 50. 
         Приговори на објављене резултате на такмичењу најављују се жирију 15 минута након објављивања 
резултата, а писмена рекламација се доставља за наредних 20 минута, уз уплату од 25 евра. Само у случају да је 
био приговор оправдан, новац ће бити враћен у свим другим случајевима, у противном новац се уплаћује у 
благајну ССРС . 

Члан 51. 
         Када истекне време предвиђено за приговоре , на званичном месту објављују се званични резултати  
такмичења потписани од стране главног судије и  делегата ССРС. 

 
Члан 52. 

         Ако неки такмичар или екипа није задовољна обрачунатим резултатима, може у писменој форми, нajкaсниje 
дo 8 дaнa пo oдржaвaњу тaкмичeњa, упутити жалбу Форуму ССРС, који је дужан    нajкaсниje дo 8 дана да 
размотри жалбу и о истој у писменој форми обавести подносиоца жалбе. 
        Ако се ради о повреди правила која утичу на даљи пласман екипе или такмичара за наредно коло Форум 
ССРС мора до наредног кола заузети свој коначни став по жалби. 
        Уколико подносиоц жалбе није задовољан одлуком Форума ССРС, другостепени орган је Дисциплинско веће 
ССРС и Управни одбор ССРС. 
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СУЂЕЊЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 53. 
         Суђење на такмичењу организује главни судија , тако да за сваког такмичара осигурава једног стартног 
судију мерача а за сваки сектор по једног секторског судију и једног судију за мерење . Мерење треба да осигура: 
1 . Употребу пластичних или дрвених корита у којима је постављен метар, 

2 . Ухваћену рибу мери такмичар а судија мерач му држи корито. Судија није одговоран ако риба+   такмичару 
падне у воду прликом доношења на мерење и том случају не евидентира се улов.  Мерење се обавезно врши на 

обали ван воде, тако што такмичар полаже рибу +  у корито, а судија мерач му помаже да рибу евентуално 
смири, врши мерење дужине уловљење рибе у милиметрима. 

     Ухваћену рибу +  такмичар 6 не сме носити у руци, већ у прописаном мередову. 

3 . Када такмичар улови рибу + , исту прихвата у мередов и доноси на обалу судији мерачу, који је прихвата и 

ставља у корито за мерење. Ако риба +такмичару испадне он је одговоран за то и ако није вршено мерење не 
сме се у стартну листу уписивати улов. 
Судија мерач је у обавези да одстрани удицу, оживи рибу и да је врати у воду користећи поново мередов 
такмичара,водећи рачуна о томе да се риба не оштети. 

         Уколико такмичар одлучи да риба +  не испуњава услове или је недовољне величине, није обавезан да је 
убаци у мередов али је мора вратити у воду, водећи рачуна да је не оштети а идеално је да је не додирује. 
         Уколико судија мерач, секторски судија или главни судија утврди да је такмичар поступио немарно и 

нарушио такмичарски кодекс, риби +  нанео повреду, иста риба +  се неће бодовати, а такмичар ће бити 

кажњен бројем бодова који одговара риби +   најмање прихватљиве дужине. Наведени инцидент  пријављује 
се судијском жирију, који ће исти узети у разматрање и донети одлуку о даљем поступку. 
         Ако суседни такмичар или неки од судија примети да такмичар из њему знаних разлога, враћа у воду и рибе 
које испуњавају услове бодовања, пријављује то секторском судији, који, када се увери у истинитост тврдњи, 
пријављује то делегату и главном судији, те у том случају такмичара може одмах дисквалификовати са тог кола 
лиге такмичења. 
         Судија мерач након извршеног мерења пушта рибу полако назад у воду и гласно и јасно објављује да је 
такмичар уловио рибу (објављује врсту , дужину и редни број рибе која је уловљена) да би суседни такмичари 
били упознати са тим подацима . Ако суседни такмичар посумња у мерење, судија мерач не сме вратити рибу у 
воду, док судија мерач такмичара који је посумњао у дужину, не провери дужину уловљене рибе и то потврди 
својим потписом. 
4 . Секторски судија надзире рад такмичара и судије мерача и при том може користити двоглед, рибарске чизме и 
прибор за сопствену заштиту; 

5 . Судија не сме 6  другим лицима преносити на коју мушицу је остварен улов, посебно не такмичарима или 
капитенима противничких екипа; 
6 . За извршено мерење морају бити сагласни такмичар и стартни судија – мерач. Свака дужина уписује се у мм 
(милиметрима), не заокружује се. Ако је риба превише живахна такмичару може помоћи при мерењу и стартни 
судија или суседни такмичар ако то жели; 

  7 . Након извршеног мерења судија мерач пушта рибу +  назад у воду;  
8 . Стартни судија по извршеном мерењу уписује податке у стартни лист, а такмичар и судија мерач парафом 
потврђују уписани улов и време улова у стартну листу . На стартном листу нису дозвољене никакве исправке које 
не потврди секторски судија својим потписом; 

 9 . Уколико уловљена риба +  отплива у зону заштите, такмичар сме привлачити рибу само из стартне позиције 

и сме је извадити само унутар своје стартне позиције. Уколико уловљена риба +  отплива у суседно стартно 

место и уколико такмичар из суседне позиције нема примедби, такмичар има право привући рибу +  из своје 
позиције и извадити само унутар своје позиције. Уколико такмичар из суседног стартног места има примедбу, 

такмичар има највише пет минута да извуче рибу +  из суседног стартног места у зону заштите или своје 
стартно место; 

10 . Такмичар или члан екипе 6 не сме користити сонаре за проналажење рибе +  и проверу дубине у току 
такмичења; 

11 . У случају да судија мерач изгуби рибу +  пре него што је измерио, такмичару ће бити додељен просек 

бодова свих уловљених већ измерених риба  +  у том сектору у току такмичења у том сектору; 

12 . За рибу +  која је изгубљена у током лова из чамца док судија на захтев такмичара мередовом вади рибу  

+  неће бити додељени бодови такмичару 

13 . Уколио је дужина рибе +  испод дозвољене мере назначене у сатници пре такмичења, такмичару који је 

уловио такву рибу +  неће бити додељени и уписани бодови у стартну листу. 
14.  Ако такмичар намерно озледи рибу, биће кажњен и уписана му најмања дужина рибе која се бодује измерена 
у том сектору а инцидент судија мора пријавити жирију такмичења, ради разматрања и других санкција против 
такмичара. 
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Члан 54. 

         Судије 6 не смеју предузимати било какве кораке који би проузроковали лажне или субјективне 
резултате. У случају да судије, суде необјективно за то ће бити санкционисани а резултати поништени. 
         Оцене се дају на основу Правилника Форума ССРС и уписују се у извештај који се доставља Форуму  ССРС.  

Члан 55. 
 

МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 

 
Члан 55а. 

КАДА НЕВРЕМЕ ПОЧНЕ ПРЕ ИЛИ ЗА ВРЕМЕ ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 
         Ниједан такмичар не сме заузети своје место и припремити своју опрему, сигналом ће се означити одлагање 
приступа на стартна места или прекид припрема. 
Ако то допусте временске прилике и ако се уклапа у сатницу,такмичење се може нормално одвијати или се може 
скратити (у сваком случају, мора трајати најмање 1 сат). У случају временских непогода (олуја, град, изузетно јака 
киша, и сл.), жири ће прогласити важећим коло уколико је трајало најмање 1,5 сати. Ако се временски услови не 
побољшају или се то више не уклапа у сатницу, цело коло такмичења се мора поништити. 
 

ЧЛАН 55б. 
КАДА НЕВРЕМЕ ПОЧНЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА 

 
        Посебним сигналом, организатор такмичења ће тренутно прекинути такмичење и сви такмичари морају 
потражити заклон и одложити штапове. Ако то допусте временске прилике, такмичење ће се наставити након 
сигнала којим је допуштен повратак такмичарима на њихова стартна места. 
Сигнал након тога, 5 минута касније, дозвољава такмичарима наставак лова рибе. 
Трајање тог дана такмичења може се скратити, ако због сатнице такмичење не може трајати сва три сата, односно 
90 минута  у сектору. 
 

БОДОВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 56. 
1. Само риба закачена за уста, ће се бодовати, а риба закачена за тело или реп се неће бодовати. 
2. Величине и врсте риба могу се бодовати само ако су о њима подаци дати у сатници или билтену ЗМК 

ССРС, а који је објављен пре такмичења. 
3. Стартни судија бодује у стартној листи такмичара тако што за сваку уловљену рибу уписује број и врсту 

рибе, време улова и дужину сваке рибе у милиметрима. Стартни судија не сме вршити никакав обрачун 
улова на стартној листи такмичара.  

4. Оверу листа на крају такмичења у сектору врши својим потписом секторски судија . На крају такмичарског 
дана на свакој листи за тај дан морају бити потписи стартних и секторских судија и потпис такмичара . Ако 
нема било ког потписа секретар ту листу не сме обрачунавати  

5. По завршетку такмичења у једном сектору , секторски судија прикупља све стартне листе и доставља их 
секторском судији сектора у који одлазе такмичари 

6. По завршетку такмичења за то коло секторске судије морају доставити стартне листе секретару такмичења 
или главном судији на обраду у року од 15 - 20 минута 

7. Обрада података врши се компјутерским или ручним путем . Ако се обрада података врши на 
компјутерски морају се за сваки сектор и коло посебно дати подаци и збирни подаци. Обрада се врши 
тако што се за сваку уловљену рибу уписује 100 бодова, а за сваки центиметар уловљене рибе додатних 20 
бодова. Збир ових бодова даје укупан збир такмичара у том сектору. 
Ако се обрада резултата врши на рачунару, секретар или главни судија такмичења са пристиглих листа, у 
рачунарски програм уписује за сваког такмичара посебно за сваку уловљену рибу њену дужину, а програм 
ће аутоматски обрачунати поједичне и секторске пласмане свих такмичараи сачинити извештај о 
секторском и укупном пласману такмичара и екипа.   

8. Стартни судија бодује у стартној листи такмичара тако што за сваку уловљену рибу.+  уписује 100 поена 

а за сваки центиметар дужине уловљене рибе +  уписује додатних 20 поена.  

9. Величине и врсте риба +  могу се бодовати само ако су о њима подаци дати у сатници Форума ССРС 
које званично објављен пре такмичења. 

10. Риба +  уловљена за време трајања такмичарског времена може се бодовати само уколико је убачена у 
мередов најкасије десет минута након завршетка закмичења. 
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ПОЈЕДИНАЧНО БОДОВАЊЕ 
 

Члан 57. 

         Бодовање се врши тако да за сваки центиметар уловљене рибе +  такмичар добија 20 поена а за сваки 

комад рибе – рибу +  100 поена. Збир ова два податка даје укупан број поена такмичара. 
Пример : 
Уловљене две рибе ( 25 и 28 цм ) = 25 х 20 + 28 х 20 + 100 + 100 = 500 + 560 + 200 = 1260 поена 
 

Члан 58. 
       Ако два или више такмичара имају једнак збир поена, предност и бољи пласман има такмичар који је уловио 

већи број риба+ . Ако је и тај податак једнак , онда предност има такмичар који је уловио већу рибу +  у  
центиметрима, а ако је и тај број исти такмичарима ће бити додељен исти пласман, а наредни пласман ( и ) биће 
празан ( ни ). 

Члан 59. 
       Бодовање се врши тако да се у једном колу сабирају секторски пласмани. (пример: бодовање појединачног 
изборног такмичења у 2015.години.) Ротације у сектору се не бодују. 
Бодовање појединаца у Мастер лиги , где се такмичење обавља у више кола врши се на тај начин што се за 
сваког појединца обрачунава збир секторских пласмана из свих кола.  Ако више такмичара на крају такмичења у 
лиги има једнак број поена, пласман се одређује како је дато у члану 58. овог Правилника. 
 

Члан 60. 
       Сваком такмичару који не успе да улови ни једну важећу рибу, биће додељен пласман једнак броју 
такмичара у датом сектору за дато такмичење. Исти пласман биће додељен такмичару који неоправдано 
пропусти такмичење, помножен са два. 

 
Члан 61. 

      Сваки такмичар који је приморан да из било ког разлога напусти такмичење које још траје, има право да се 
збир његовог улова до тренутка напуштања такмичења сабере у његов укупан резултат или резултат екипе ако 
наступа у екипној конкуренцији. 
      Резултати у неком сектору се могу признати као валидни ако је протекло 2/3 времена предвиђено за 
такмичење у том сектору,о чему одлуку доноси Жири. 
      Такмичар који оправдано изостане са једног кола такмичења, добија за то такмичење број бодова једнак 
укупном број такмичара у пуном сектору А увећан за +1 казнени бод. 
 

ЕКИПНО БОДОВАЊЕ 
 

Члан 62. 
        Код екипног такмичења, где се такмичар такмичи за своју екипу, такмичење се обавља у 3 или 5 сектора. У 
принципу, на домаћим такмичењима екипа има 3 члана. Пласман екипа се одређује на основу збира секторских 
пласмана такмичара једне екипе за сва проведена кола екипног такмичења. Ако једна или више екипа имају исти 
број секторских пласмана, први критеријум за одлучивање је навећи број додељених бодова, други критеријум 

је навећи број уловљених важећих риба+ , а најдужа риба +  је трећи критеријум. 
        Уколико је резултат и после ова три критеријума нерешен, тимовима и појединцима ће бити додељен исти 
пласман а наредни пласман ( и ) ће бити празан ( ни ).  
 

Члан 63. 
          Обрачун пласмана за једно коло врши се на основу збира секторских пласмана. Збиром пласмана у свим 
колима добија се укупни пласман у циклусу такмичења. 
 

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64. 
 

-  ЖУТИ  КАРТОН( опомена ) судија даје такмичару ако се не придржава општих правила такмичења: 
- Ако гази по води за време такмичења (за пецање из чамца) 
- Ако својим понашањем омета лов других такмичара 
- Ако вербално вређа службена лица такмичења; 
- Ако користи неисправан прибор или прима помоћ у току такмичења; 

Члан 65. 

-  ЦРВЕНИ КАРТОН   даје се такмичару за понављање било ког прекршаја из Правилника и за следеће: 
- Ако се лови риба неисправним мушицама  СА контра куком; 
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- Ако рибу некоректно прихвата и испушта у воду – баца; 
- Ако улази у туђе стартно место и прелази на другу обалу реке; 
- Ако рибе које испуњавају услове бодовања, пушта назад у воду и не пријављује за бодовање; 
- Ако за време такмичења конзумира алкохол или нека опојна средства; 
- Ако вређа службене особе и представнике домаћина; 
- Ако не обавештава судију мерача куда ће се кретати и где тражи да се исти налази и на којој обали ће 

тражити мерење улова; 
- Ако користи индикаторе улова или додатна отежања предвеза; 
- Ако се у чамцу понаша некоректно,устаје или доводи у опасност судију и другог такмичара 
- Ако не поступа по наредбама судије,које су изричите и везане за прекид такмичења, оверу стартних 

листова и преправљање и дописивање било каквих података на њих или брисање података; 
 

Члан 66. 
          Главни судија може изрећи опомену и дисквалификацију такмичару пре, за време трајања и после 
такмичења, за некоректно понашање и вређање такмичара и званичних лица ССРС. 

         Главни судија и делегат морају у свом извештају обавезно навести разлоге додељивања             -  ЖУТИХ  

КАРТОНА  и  -  ЦРВЕНИХ КАРТОНА   и узети изјаву такмичара ком су додељене казне. Ако такмичар не жели 
да да изјаву, то  се  константује у извештају. 

Члан 67. 
         За некоректно суђење: 

- допуштање такмичару да не поштује правила и Правилник ЗМК ССРС и остале Правилнике ССРС  
- некоректно кретање поред стазе и свађу са такмичарима;  
- улазак у воду за време такмичења и ометање такмичара; 
- лажирање података, уписом нетачних у стартни лист, кашњење у спровођењу сатнице и доласка на 

такмичење 
Стартном и секторском судији могу се изрећи опомене, искључење па и забрана суђења. 

 
Члан 68. 

         Опомене изриче секторски судија стартном, а главни секторском судији . 
         Искључење – замена судије на стази извршава главни судија.  
         Забране суђења за ове судије одређује Форум ССРС. 
         Кажњене судије имају право жалбе УО ССРС. 

Члан 69. 
         На изречене дисциплинске мере од стране Форума СРС може се уложити жалба Управном одбору ССРС, који 
их решава у другостепеном поступку . Одлуке Управног одбора су коначне и на њих нема право жалбе. 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 

Члан 70. 
        Објава резултата секторских пласмана, укључујући појединачне и секторске пласмане мора бити објављена 
по могућности у паузама такмичења код промене сектора или најкасније по завршетку такмичења за тај дан у 
року два сата по завршетку такмичења. 
        Коначне резултате свих сектора на једном такмичењу који укључују појединачне и екипне пласмане 
обавезно је објавити у року од три сата од затварања задњег секторског такмичења. 
           

Члан 71. 
        Дневни резултати и резултати појединих кола сматрају се привременим један сат након официјелне објаве 
од стране главног судије. Време објаве резултата биће јасно наведено у табели са резултатима, како би се 
правовремено могле уложити жалбе жирију такмичења . 
        За проверу објављених резултата одговоран је капитен екипе код екипног такмичења, а код појединачног 
сам такмичар, његов тренер или капитен. 
 

Члан 72. 
        Уколико нема жалби, објављени резултати након истека привременог времена сматрају се коначним. 
        Такмичарски жири у разматрање узима само жалбе које су пристигле у писменој форми у току утврђеног 
периода и за које је плаћена такса од 25 евра.  
 

Члан 73. 
        Из поштовања према домаћину и свим спонзорима сваког такмичења, обавезно је да сви регистровани 
учесници и тимови присуствују свим официјелним догађајима наведеним у сатници такмичења. 

Члан 74. 
        По завршетку такмичења и израчунавања пласмана обавља се свечано проглашење резултата, а ако су 
одржана два кола на крају другог дана. По завршетку циклуса такмичења додељују се награде. 
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        Сви такмичари, судије и вође екипа су дужни да присуствују проглашењу победника. 
        У појединачној конкуренцији такмичари добијају награде по Правилнику Форума ССРС. 
        У екипној конкуренцији екипе добијају награде по Правилнику Форума ССРС. 

Екипа која не дође на церемонију проглашења победника сноси санкције по Правилнику Форума ССРС. 

Појединац који не дође на церемонију победника сноси санкције по Правилнику Форума ССРС. 

Главни судија и делегат такмичења дужни су да у својим извештајима напишу ко од екипа или појединаца 
није присуствовао церемонијама, а евиденцију о томе водиће инструкторски тим. 

 
Члан 75. 

        Главни судија дневник такмичења и резултате, после одржаног такмичења мора у ССРС послати мејлом 
одмах или најкасније сутрадан. 
        Своје извештаје са одржаног такмичења делегат и главни судија дужни су да доставе у ССРС у року од  3 
дана. Рок за достављање оригиналних дневника такмичења је 7 дана. 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЧАРЕЊЕ 
 

Члан 76. 

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 ИЗБОРИЛИ ЗА 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. 

Такмичари који су стекли статус репрезентативца у текућој за наредну години, уколико у наредној години 
нису у систему такмичења губе статус репрезентативца. 
        Репрезентација се формира, опрема, припрема и шаље на међународна такмичења сагласно Правилнику о 
репрезентацијама ССРС 
        Одлуку о одласку репрезентације на међународна такмичења  и начин финансирања доноси Управни одбор 
ССРС на предлог Форума и селектора репрезентације. 

Члан 77. 
        Избор селектора је регулисан Правилником о репрезентацијама ССРС. 
        Селектор је за свој рад одговоран Управном одбору ССРС, коме мора преко Форума послати извештаје о току 
припрема репрезентације и стању у репрезентацији. 
        Селектор репрезентације преузима даљу бригу око припрема репрезентације у складу са програмом који је 
обавезан да поднесе Форуму ССРС и на који сагласност даје Управни одбор ССРС . 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
      Члан 78. 

        Тумачење одредби овог Правилника даје Форум ССРС и Управни одбор ССРС. 
      Члан 79. 

Правилник се предлаже на седници Форума ССРС, а усваја од стране Управног одбора ССРС.  
        Правилник ступа на снагу даном доношења и примењиваће се одмах. Биће објављен на сајту ССРС и другим  
службеним гласилима ССРС. 
        Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе свих претходних Правилника такмичења ССРС. 

       Члан 80. 
        Измене и допуне Правилника, на предлог Форума ССРС врши Управни одбор ССРС.  

Прихватају се битне измене и допуне правила Светских федерација када до истих дође, на начин када Форум 
ССРС исте проучи и прилагоди за наша такмичења. 

Правилник ступа на снагу  01.01.2012 године. 
 Битније измене извршене 31.03.2016.године 


