
 

 

ПРAВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА  И СУЂЕЊА  

У ДИСЦИПЛИНИ РИБОЛОВ ГРАБЉИВИЦА СА 

ОБАЛЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА - СПИН 

УВОДНИ ДЕО 
 

Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској 

дисциплини – риболов са обале вештачким мамцима  у систему такмичења 
Савеза спортских риболоваца Србије  (у даљем тексту ССРС). 

Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације 
ФИПС ед, по  Правилнику такмичења у дисциплини - риболов са обале 
вештачким мамцима се одржавају сва такмичења у нашој земљи. 
 

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

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују: 
•  Начин извођења такмичења у дисциплини риболов са обале 
вештачким мамцима;                                                                                                                                                       
• Обавезе организатора и домаћина;                                                                                                                                                                                                                         
• Календари такмичења;                                                                                                                                                                                                                                                         

• Спровођење такмичења;                                                                                                                                                                                                                                       
• Резултати и њихова верификација;                                                                                                                                                                                                                                                
• Рад судија;Формирање и улога судијског жирија. 

 

Члан 2. 

Такмичења се одвијају према КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА за ту годину.  

Календар такмичења у дисциплини риболов са обале вештачким 
мамцима, КУП – у  Србије и наступе за сваку годину на међународним 
такмичењима, предлаже Форум ССРС  а то усваја Управни одбор ССРС. 

 

Члан 3. 
 

За учествовање у такмичењима у дисциплини риболов са обале 
вештачким мамцима, 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. 
Риболовачке 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. 

Члан 4. 

Такмичења у дисциплини риболов са обале вештачким мамцима 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) и (или) појединачно.                                                                                                                                                 
Такмичење у календарској години се може одржати само ако је 

пријављено најмање 12 такмичара из 8 екипа из различитих риболовних 
организација. 
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ПРАВО НАСТУПА 
 

Члан 5. 

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

Екипа (Такмичар) 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) и лекарско уверење. 

 

Члан 6. 
Такмичар може наступати на званичним такмичењима у организацији 

ССРС, само уколико има држављанство Србије.                                                                                                                                                                        
У саставу екипе дозвољено је присуство само једног странца                

(Регулисано Правилником Форума).  
                                                                                                                                               

  Такмичар мора познавати правила такмичења, јер га непознавање правила не ослобађа 
одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила 
такмичења.   

 

Члан 7. 

Клуб је дужан да  се пријави такмичара за такмичење и то путем 
обрасца: „ПРИЈАВА за појединачна такмичења“ и то пошаље е маилом 
(адреса office@ribolovci.org.rs) 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 
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 такмичар одустане сматраће  се да је  НЕОПРАВДАНО  
поступио        (Правилник ФОРУМ-а ССРС).                                                                         

Првопласираних осам такмичара по пласману имају статус 

репрезентативца, од којих селектор бира репрезентацију. 
 

Члан 8. 
 

Такмичари могу наступати само за једну риболовну организацију 
(клуб) за коју се на почетку циклуса такмичења пријаве и лиценцирају.  

У току календарског циклуса такмичења није дозвољено да такмичари 
прелазе из једне у другу риболовну организацију (клуб). 

mailto:office@ribolovci.org.rs
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Такмичар на такмичењима мора имати код себе:                                                                                                                                                                                                                         
- такмичарску легитимацију са важећом лиценцом ССРС за календарску 

такмичарску сезону;                                                                                                                                

- риболовачку дозволу. 

СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 
 

Члан 9. 
   Службена лица морају имати:                                                                                                                                                                                                                  

•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                                                                                                                                   
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску 
категорију и за дисциплину у којој суди;        

•  Судијску лиценцу за текућу годину 
 
Службена лица су: Делегат; Главни судија; Помоћне судије                                                                                                                                                                                                                                   

 

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 и Управном одбору 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. 

ГЛАВНИ СУДИЈА је стручно лице кога именује председник судијског 
тела.                                                                                                                                                     
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 и 
обрачунати резултате пре званичног проглашења резултата.                                                                                                                                                                                                                                                                        
ГЛАВНИ СУДИЈА прикупља пријаве учесника, организује жребање, израђује 
стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења.                                                                                                                                                                                                            
ГЛАВНИ СУДИЈА додељује казнене картоне. 

 

ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ обављају све послове неопходне за успешно 
такмичење, почев од обележавања, упис рибе. Они одговарају за 
уписане рибе, контролишу мамце, прибор, 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. 
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ОРГАНИЗАТОР И ДОМАЋИН НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 10. 

Организатор свих такмичења у међународној конкуренцији и домаћих 
у званичној конкуренцији у организацији ССРС а која се бодују за 
државна такмичења је Савез спортских риболоваца Србије. 

Организатор свих такмичења:                                                                                                                                                                                                                                         

• Обезбеђује пехаре, медаље;                                                                                                                                                                                                                            
• Одређује судије и делегате;                                                                                                                                                                                                                                      
• Обезбеђује домаћину финансијска средства за то такмичење;                                                                                                                                                                                                 
• Одобрава такмичарску стазу;                                                                                                                                                      
Домаћин такмичења:                                                                                                                                                                                                                                                
• Организација мора да буде члан ССРС;                                                                                                                                                                                                                         
• Организација мора да испуни све финансијске обавезе према ССРС у 

протеклој години и у  календарској години;                                                                                                                                                                                                     
Организатор или домаћин је дужан да пре такмичења пориби воду са 5 

до 7 комада рибе по једном боксу. 

ПРИЈАВА И ЖРЕБАЊЕ 
 

Члан 11. 
Пријава такмичарске екипе, се врши попуњавом документа пријаве 

која се предаје Главном судији. Пријава доласка се врши на најмање 90 
минута пре почетка такмичења.                                                                                                                                                                                            

Такмичари по пријави извлаче редослед извлачења.  
Такмичари могу вршити обилазак целе такмичарске стазе у трајању од 

30 минута и враћају се у БАЗУ такмичења.  

Након обиласка и прегледа стазе и стартних места, главни судија у 
БАЗИ такмичења прозива такмичаре по редоследу извалачења и они 

извлаче свој редослед излажења на такмичарску стазу.                                                                                                                       
 
 

ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Члан 12. 
 

ТАКМИЧЕЊЕ се врши само са обале. 
Позиција 1 увек се налази на левој страни у односу на воду, а 

обележавање ће се вршити од лева према десно.                                                                                                                                                                                     
Такмичари ће носити видно обележене ознаке (маркере).                                                                                                                                                                     
Такмичење се може организовати као појединачно.                                                                                                                                                      

Такмичарска стаза је подељена на стартна места.  
Минимална дужина стартног места  (такмичарског бокса) износи 10 

метара. Дубина такмичарског бокса према обали је слободне величине. 

Границу чине природне препреке, или канап или ограда тј појас до ког се не 
смеју приближавати гледаоци, ПРЕС и остали посетиоци. 

Број такмичара је ограничен а одлуку о броју такмичара доноси 

Заједница СПИН клубова пре почетка такмичарске сезоне. За 2021 годину 
донета је одлука да број такмичара буде 16(шеснаест) и ова одлука ће 
важити и у наредним сезонама аве док чланице Заједнице СПИН клубова не 
промене одлуку. 
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Ако се пријави више такмичара од предвиђеног броја организоваће се 
квалификације (једно коло тј четири рунде) пре почетка званичног 

такмичења. У квалификацијама ће учествовати сви новопријављени и једнак 

број последње пласираних такмичара са званичне табеле од предходне 

године.  
Број стартних места мора бити дупло већи од броја такмичара.  

Ако учествује 12 такмичара на такмичарској стази мора бити 24 стартних места.   
Стартна места се обележавају од броја 1 до 24.  
Код екипних такмичења сваки сектор мора имати дупло већи број стартних места 

од броја екипа (такмичара) у том сектору.              
Такмичење траје осам сати. Подељено је у четири рунде по 30 минута 

са паузама од  минимум 15 минута између рунди и већом паузом на 
половини такмичења                                                                                                                          

 

ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Званично државно (изборно) такмичење се организује као појединачно.                                                                                                                                                                                

Цела такмичарска стаза је један сектор, који се дели на стартна места. 
 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Могуће је организовати екипно такмичење (куп) са по три такмичара.                                                                                                                             
Када се такмичење организује као екипно, такмичарска стаза  се дели на 

секторе. Број такмичара у екипи (3) одређује број сектора (3). Сваки сектор се 
дели на стартна места.  

 

СИГНАЛИ 
Члан 13. 

Сигнале даје ГЛАВНИ СУДИЈА.                                                                                                                                                                                                                       
Сигнали треба да буду кратки и почетак сигнала се рачуна.                                                                                                                                                             
ПРВИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК прегледа такмичарске стазе и стартних 

места, које обилазе такмичари и тенери (капитени) екипа.                                                                                                                                                     
ДРУГИ СИГНАЛ - КРАЈ прегледа стазе и стартних места . Такмичари 

су дужни да се врате у базу такмичарске стазе или базу такмичарског 
сектора у року од 10 минута                                                                                                                                                                                                                         

ТРЕЋИ СИГНАЛ - ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА (ПОЧЕТАК ПРВЕ РУНДЕ 
ГРУПЕ А)                                                                                                                                   

ЧЕТВРТИ СИГНАЛ - крај ПРВЕ РУНДЕ ГРУПЕ А, ПЕТИ СИГНАЛ  
почетак ПРВЕ РУНДЕ ГРУПЕ Б, ШЕСТИ СИГНАЛ – крај ПРВЕ РУНДЕ ГРУПЕ 
Б....итд ... ОСАМНАЕСТИ СИГНАЛ крај ЧЕТВРТЕ РУНДЕ ГРУПЕ Б и КРАЈ 
ТАКМИЧЕЊА. 

 
Да би се улов сматрао важећим мора бити у мередову ван воде пре сигнала за 

крај такмичења. 
 
ПРИМЕР  САТНИЦЕ   

 

           13.1 
 

До   8.00 Долазак на такмичарску стазу 

08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излазака  

08.20  I сигнaл 
Почетак прегледа такмичарске стазе и  стартних места.                                  

Такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 
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08.45  II сигнaл 
Крај прегледа стазе и стартних места. Такмичари су дужни да се                           

врате у базу такмичарског сектора у року од 10.минута 

09.00  III сигнaл ПРВИ круг (рунда) групе А 

09.30  IV сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  09.40 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

09.45  V сигнaл, ПРВИ круг (рунда) групе Б 

10.15  VI сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 10.25 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

10.30  VII сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе А 

11.00  VIII сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  11.10 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи  

11.15  IX сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе Б 

11.45  X сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  11.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

12.00  XI сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе А 

12.30  XII сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе А 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 12.40 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

12.45  XIII сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе Б 

13.15  XIV сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 13.25 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

13.30  XV сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе А 

14.00   XVI сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 14.10 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

14.15   XVII сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе Б 

14.45   XVIII сигнaл Крај ЧЕТВРТОГ круга (рунде) групе Б КРАЈ ТАКМИЧЕЊА  

 

Пауза између кругова се у зависности од броја такмичара и времена 

потребног да такмичари стигну у базу – може продужити. Одлуку о томе 

доносе делегат и главни судија. 
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ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 14. 

Извлачење редоследа излазка: Главни судија припреми лоптице за 
извлачење у непровидној врећици. Лоптице су означене са А1,Б1, А2, Б2…. 
Аn, Бn где је n половина броја такмичара. Ако је број такмичара непаран, 
остаће једна лоптица.  

Такмичар извлачи лоптицу са ознаком и судија га уписује у табелу у 
колони А или Б. Овим су такмичари подељени у две групе. Група А ће се 
прва такмичити у првој рунди а група Б ће имати улогу помоћних судија за 
прву рунду.  Грид (роштиљ) излазака се примењује на групу која се 
тренутно такмичи а редослед помоћних судија остаје фиксиран. Овим је 
обезбеђено да у свакој рунди такмичар у пратњи има различитог 
помоћног судију (пример: Судија број 3 ће у свакој рунди пратити 
такмичара са редним изласком број 3 а то ће увек бити различит такмичар 
јер се примењује грид(роштиљ). 

По извученом редоследу излажења, такмичари излазе на стазу у пратњи 
линијског судије за дату рунду и чекају почетак такмичења у свом 
одабраном стартном боксу. После сигнала за почетак такмичења слободно 
се могу кретати улазећи из бокса у бокс, при том што у једном боксу може 
бити само један такмичар.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Кад један од такмичара крене у избор бокса, следећи такмичар по 

редоследу креће 10 секунди после њега. Ако два такмичара истовремено 
уђу у слободан бокс, предност уласка има такмичар који се креће из 
мањег стартног броја.  

По завршетку прве рунде групе А уписаће се број улова такмичара из 
групе А а такмичари ће заменити улоге па ће се у својој првој рунди 
такмичити такмичари из групе Б а помоћне судије ће бити из групе А.  

По завршетку прве рунде групе Б уписаће се резултати и приступиће 

се збирном бодовању групе А и групе Б. Заједнички се бодује прва рунда 
групе А и прва рунда групе Б. Поступак се понавља за другу, трећу и 
четврту рунду. 

Члан 15. 
Такмичар је дужан да рибу прихвати мередовом а затим да је покаже 

судији и тек по  «признавању улова » од стране судије, рибу, пажљиво, у 
мередову  ослободи удице и помоћу  мередова је вратити у воду.  

У времену када се риба ослобађа удице, такмичар не сме спустити 

мередов на земљу.  
Риба се ослобађа удице рукама или одговарајућим клештима.  
Судија бележи сваки исправни улов и предаје такмичару БОН, као 

потврду улова.     
Број бонова код такмичара и број риба на стартној листи судије мора да се 

сложи.    
У случају неслагања, такмичару се признаје мањи број уписаних улова. 
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Члан 16. 
 

Такмичар може да има свог тим менаџера(тренера или капитена) који има 

право уласка у бокс такмичара.Тим менаџер носиће видно обележен маркер 
- С. Код екипних такмичења РЕЗЕРВНИ такмичар носи маркер - Р. 
                                                

А:  УЛОВ НА ДОЗВОЉЕН НАЧИН:  
Члан 17. 

Валидан улов је уколико је риба:                                                                                                                                                                                                                                         
- ухваћена за уста;                                                                                                                                                                                                                                                                  
- ухваћена између уста и грудног пераја;                                                                                                                                                                                                                     
- ухваћена између уста и шкрга.                                                                                  

Риба која није уловљена на овај начин, већ негде са стране се не бодује. 
Судија обавештава такмичара да се струна исече и риба врати у воду.                        
У случају да је риба уловљена на дозвољен начин али на један део                     
варалице, удице:                                                                                                       

- уколико је удица видљива и уста су затворена такмичар је у обавези да 
скине рибу са удице и врати је у воду;                                                                                                                  
- уколико удица није видљива а уста рибе су затворена, судија обавештава 

такмичара да се струна исече и риба врати у воду  
Ако је риба уловљена на дозвољен начин и не може се ослободити 

мамаца а да се не оштети, судија обавештава такмичара да се струна 
исече и риба врати у воду. Такав улов се признаје. 

 
Б:  УЛОВ НА НЕДОЗВОЉЕН НАЧИН 
                                                

                                              Члан 18.                                                                                                
Риба се неће признати због непрописног начина прихватања или улова: 
- ако је риба навучена на обалу или извучена на обалу;                                                                                                                                                                                  

- aкo се закачена риба откачи и падне на земљу; 
- ako је риба прихваћена у води руком; 

- ako je риба прихваћена «на груди» 
- ako je риба прихваћена у мередов  «у ваздуху» над обалом; 
- ako такмичар закачи и улови рибу ван свог риболовног бокса; 
- ако је риба закачена са стране а не за уста или између уста и грудног 
пераја и(или) шкрга; 
- ako такмичар покуша да рибу ослободи удице коју је прихватио  
мередовом пре него улов покаже судији; 

- ako мамац којим којим је риба уловљена није исправан. 
                        

Члан 19. 
 

Такмичар мора сам извући рибу и ставити је у мередов. Нико му при 

томе са стране не сме помагати. 
         Ako риба коју такмичар показује судији на увид, падне на земљу 
и(или) воду, она се неће признати као остварени улов.  

 

 

Члан 20. 
 

Током такмичења, такмичар не сме улазити у воду и туђи бокс, а по 
обали у свом боксу се мора кретати тако да не узнемирава суседне 
такмичаре.                                                                                                                                                                                                                                                              
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Током такмичења, такмичар може користити природне препреке у води 
(нпр. камење, стабла, гране, корење,сл.) ако вода не прелази преко њих 

и имају везу са обалом. Локације где је на одређеном делу такмичарске 

стазе конфигурација обале таква да обављање риболова није могуће без 
уласка у воду, морају бити озбначене тракама.   
                  

Новинари, фоторепортери, сниматељи (ПРЕС) имају право уласка у БОКС али под 

условом да не узнемиравају такмичара и уз дозволу судије..                                                                         

 

ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 
 

Члан 21. 
Такмичење се прекида у случају више силе (веће невреме и сл.),  
Такмичење ће бити прекинуто, ПРВИМ сигналом од стране СУДИЈЕ.     
Сви такмичари ће изаћи из својих боксова. Уколико временски услови 

дозволе, такмичење ће бити настављено и  ДРУГИМ сигналом СУДИЈА 

обавештава такмичаре да се могу вратити у своје боксове. ТРЕЋИМ 
сигналом, пет минута касније, СУДИЈА обавештава такмичаре да наставе са 
такмичењем.     

Дозвољена су максимално два прекида у току такмичења (круга) и 
укупна дужина прекида не сме прећи 6о минута. У супротном, такмичење             
ће бити заустављено. ЖИРИ може скратити такмичење, ако не може да се 

испоштују сва 4 (четири) круга такмичења.                                                                                                                                                             
Минимум два круга такмичења су неопходна да би се признали резултати 

такмичења. ЖИРИ може отказати такмичење уколико временски услови не 
дозвољавају. У случају принудног прекида у било ком од четири круга 
такмичења (4 х 45 минута), жири може признати резултате под условом да 
је такмичење до прекида трајало најмање 15 минута. 

 

ДОЗВОЉЕНЕ РИБЉЕ ВРСТЕ 
 
 

Члан 22. 
 

На такмичењу се бодује улов свих грабљивих врста које живе у води на 
којој се одржава такмичење, а уз претходно дефинисање од стране Форума 

САВЕЗА, домаћина и корисника риболовног подручја.                                                                                                                                              
 
На такмичењу дозвољене су следеће рибље врсте : shad, “aspio”, black-bass, pike, 

white fish, sturgeon, grayling (“chevalier”, common or fountain), perch, sandra, salmon, 
sheatfish and trout (rainbow, “fario” and sea trout). 

   

ПРИБОР 
 

Члан 23. 
 

Такмичење се одвија прибором за риболов варалицом:                                                                                                                                    
- штап по слободном избору, највеће дужине до 2,75м;                                                                                                                    

- машиница по слободном избору (стационарна или мултипликатор) 
    - најлон или упредена струна по слободном избору и промер а по 
слободној процени такмичара; 
    - мередов за прихват рибе. 
Такмичар за време такмичења може са собом имати један штап и један 
мередов, торбу или. сл. 
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Такмичар може имати и резервни прибор (штап, машиница, мередов).   
За време такмичења, такмичар  који из одређеног разлога мора 

заменити прибор којим обавља риболов, не сме у току започете рунде, 

узети туђи прибор (штап, машиница, мередов и сл.)...   
 

МАМЦИ 
 

 

Члан 24. 
 

 

САМО СУ ВЕШТАЧКИ МАМЦИ ДОЗВОЉЕНИ и то: метални лептири, 
воблери, кашике и силиконци по слободном избору.  (имитације мува и 
водених ларви су забрањене) 

ВАРАЛИЦЕ морају имати удице без контра куке. 
Вештачки мамац може имати једну (2 или 3) двоструке или троструке                

удице. На удици не сме бити никаквих украса (сукњице, перје, вуница и сл.). 
Удица мора бити «гола», a изузетак су пластичне перлице на варалици и 

пластични бужури на удици, који су фабрички постављени. 
У смислу отежавања силиконске варалице, може се користити искључиво 

ЏИГ (JIG) удица, на којој је олово наливено на удицу, (фиксно или 

флексибилно).  
 

   
 

СТРУНА мора да буде празна (гола).                                                                                                                                                                                                                           
Није дозвољено коришћење додатног отежања на струни.                                                                                                                                                                                         
Није дозвољено коришћење било кавог сигнализатора.  
Судија је дужан проверити  исправност удица на варалици и да ли је 

риба закачена за уста, после сваке уловљене рибе, а ако мамац није 
исправан улов се не бодује.             

 

Ако такмичар лови на исти мамац, ако га не мења и на њега врши улов, судија не треба након сваке 
уловљене рибе проверавати мамац, јер тада омета такмичара и одузима му време.. 

 

По завршеном такмичењу вештачки мамци и  струна не смеју да се 
бацају у воду. 

Непоштовање наведених одредби кажњаваће се опоменом или 
дисквалификацијом  (у складу са тежином прекршаја) од судије који исту 

мора забележити у своју стартну листу и у листу екипе. 
 
 

БОДОВАЊЕ И КОНАЧНИ ПЛАСМАН 
 
 

Члан 25. 
 

Свака уловљена риба представља један бод. 
     Свака рунда се рачуна посебно, према броју уловљених риба. 

Што већи број риба бољи резултат, бољи резултат подразумева мањи 
број пласманских бодова у сектору или на стази.                                                                                                                                  

Ради лакшег праћења тока такмичења након сваке рунде (круга), а 
пре него што почне нова рунда (круг), у централном боксу, главни судија 
исписује број риба (улов) сваког такмичара у последњој рунди (кругу).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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За коначни пласман, сабирају се пласмани у свим круговима (рундама).  
 

члан 26. 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ  ПЛАСМАН 
 

Појединачни пласман рунде (круга) се утврђује бројем риба (једна 
риба - један бод). Уколико два или више такмичара имају исти број 
уловљених риба, њихов број бодова утврђује се дељењем пласмана.  

 

Например: првопласирани такмичар уловио је 6 риба, другопласирани 5, затим 
следећа три такмичара уловила су по 3 рибе. Њихов пласман утврђује се дељењем 
пласмана који су пласирани од 3. до 5.места. Тада се њихов број бодова утврђује:  

3+4+5 = 12, 12:3 = 4 или 3+5=8, 8:2=4. Сваки од такмичара има по 4 бода.  
      

Појединачни пласман кола утврђује се сабирањем освојених 
бодова (пласмана) по појединој рунди, тако да појединац са укупним 

најмањим збиром бодова у свим рундама остварује најбољи резултат.  
     Укупан појединачни пласман лиге утврђује се тако да појединац 

са укупним најмањим збиром бодова у свим колима је најбољи.  
     У случају да појединци имају исти број бодова, бољи је онај који има 
већи број риба ухваћених у свим круговима (колима), затим по највећем 
броју ухваћених риба у једном од кругова (колима), а уколико је 
неопходно, по највећем броју уловљених риба у последњем кругу.       

 

члан 27. 
ЕКИПНИ ПЛАСМАН 
Екипни пласман утврђује се тако да екипа са укупним најмањим 

збиром пласманских бодова остварује најбољи резултат.                                                                                                                                               

У случају да екипе имају имају исти број пласманских бодова, бољи је 
онај који има већи број риба ухваћених у свим круговима(колима), затим по 
највећем броју ухваћених риба у једном од  кругова (колима), а уколико је 

неопходно, по највећем броју уловљених риба у последњем кругу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
У случају да су екипе и даље поравнате тада је боља екипа она која је 

извукла мањи стартни броју у првом колу лиге. 

Сваки неоправдани недолазак такмичара на коло лиге, подразумева 
максимални број бодова у том колу + 1 бод више. 

 

Један оправдани изостанак је могућ да би се резултати у свим колима сабирали.                                       

Два неоправдана изостанка онемогућава екипи и појединцу наступ у лигашким такмичењима 

до краја такмичарског циклуса. 
 

ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 28. 
Жири такмичења чини пет члана (делегат, главни судија, представник 

домаћина и два такмичара ( редни бројеви 3 и 8 ). Делегат такмичења 
председава радом жирија.                                                                                                                                                                                                                     

Сви приговори жирију морају се пријавити у року од 60 минута.                        

Приговор на ранг листу може бити поднет у року од 30 минута након 
објављивања званичних резултата.                                                                                                                                                                                                                                             

Уз сваки писани приговор мора се приложити такса од 25 еура (у 
динарској противредности). У случају да жири не уважи приговор такса се 
прослеђује у благајну ССРС.                                                                                                                                                                 
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Одлука жирија се доноси већином гласова. Код једнаког броја гласова. 
делегат на такмичењу (председвајући жирија) има одлучујући глас.Одлука 

жирија је коначна.. 

У случају да је такмичар незадовољан одлуком жирија на уложену 
жалбу након такмичења и проглашења резултата, може се уложити 
писана жалба Форуму САВЕЗА. (регулисано Правилником Форума) 

 

ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА,ЗАТВАРАЊА ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА 
 

Члан 29. 
Пре почетка такмичења, обавља се церемонија 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.  

Појединац или ЕКИПА (најмање два представника екипе, од којих 

један мора да буде такмичар) који не дођу на церемонију проглашења 
победника, сноси санкције по Правилнику Форума.  

 

 

ФОРМИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 30. 
Осам првопласираних такмичара имају статус репрезентативца.  
Три првопласирана такмичара су сигурни учесници у репрезентацији.                  

Од осталих пет, селектор бира допуну до укупног броја 5(пет). 
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). 

 

ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 

Члан 31. 

-ЖУТИ КАРТОН, даје ГЛАВНИ СУДИЈА:                                                                                                                     

1.  Уколико се такмичар или екипа не пријаве за такмичење најкасније 90 
мин. пре почетка такмичења;                                                                                                                                                                                        
2.  Уколико се такмичар или екипа не придржавају одредби о прегледу 
стазе и сектора;                                                                                                                              
3.  Уколико такмичар забацује мамац ван свог бокса (такмичарског места);                                                                                                                                       
4.  Уколико такмичар гази воду за време такмичења;                                                                                                                                                                                           

5.  Уколико такмичар својим понашањем омета одвијање такмичења и друге 

такмичаре;                                                                                                                              
6.  Уколико такмичар вербално вређа друге такмичаре, службена лица, 
гледаоце;                                                                                                            
7.  Уколико такмичар користи мередов за друге сврхе а не за прихват рибе;                                                                                                                                                           
8.  Уколико такмичар прима помоћ са стране (дозвољена је само вербална 
подршка тим менаџера);                                                                                                                                                                                      

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

-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:  
• У случају коришћења недозвољеног и неисправног прибора, (штап  

дужи од 2,75м, недозвољене удице итд),  
• мамаца (који нису вештачки и дозвољени),  
• уколико се риба не прихвата и враћа у воду на прописан начин да се 

користе направе која повређују рибу,  

• уколико такмичар користи помоћ приликом извлачења рибе од 
стране другог такмичара или треће особе,  

• уколико за време такмичења користи алкохол и опојна средства,  
• уколико за време започете рунде користи туђи прибор.                                           

 

3. За два неоправдана долазака на такмичења. У том случају екипи и 
појединцу се забрањује наступ у такмичењима до краја текућег 

такмичарског циклуса 
 

Појединац или Екипа која је кажњена са -ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ 

биће дисквалификовани са такмичења а код бодовања ће добити н+1, 
као да није наступила на том такмичењу и кажњава се забраном наступа 

на још једном такмичењу ССРС у истој дисциплини.  
У случају да је екипи у такмичарској сезони два пута додељен             

-ЦРВЕНИ КАРТОН, казниће се по Дисциплинском правлнику. 

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 може се казнити -ЖУТИМ КАРТОНОМ или                    

-ЦРВЕНИМ КАРТОНОМ, зависно од тежине учињеног дела. 

Изречени казнени картони уписују се у записник такмичења.                                                                                                                                                                      
Додела казнених картона екипи уписује се у регистар казни у ССРС.  
 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
 

Овај Правилник објавиће се на званичној интернет страници ССРС.                                                                                                                                                                           
 Извршењем пријаве за такмичење и уплатом котизације сматраће се 

да се дотични појединци или екипе слажу са овим Правилником.             
                                                  

Члан 33. 
 

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

Тумачење одредби овог Правилника даје УО ССРС. 
                                                                                                                                                     
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. 
Прихватају се битне измене и допуне правила светских федерација 
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када до истих дође на начин када Форум ССРС исте проучи и прилагоди 
за наша такмичења и мења се по поступку његовог доношења.                                                                                                                                                    

   Допуне и измене су направљене 06.02.2021.године.  

 
Председник Савеза спортских риболоваца Србије  

                  _____________________________ 
                             Драган Бошковић 
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