SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU
ZADARSKE ŽUPANIJE
U Zadru, dana.18. svibnja 2015. godine,
PROPOZICIJE ZA MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE U KATEGORIJI:
- U 16 ŠTAPOM SA OBALE -Općine 2
( Općine Pag, Obrovac, Benkovac, Biograd )
I Organizator , domaćin i mjesto održavanja natjecanja
Organizator natjecanja je Savez za športski ribolov na moru Zadarske
županije, a domaćinstvo je povjereno ŠRU Podlanica Biograd.
Natjecanje će se održati na predjelu lukobrana hotelske lučice Ilirija ,dana
23.svibnja. ( subota ) 2015. godine.
Natjecanje je pojedinačno .
Mjesto okupljanja i prozivke je ispred kafića Tonči.

II Pravo nastupa

1. Natjecatelji koji su ostvarili pravo nastupa na temelju rezultata sa
prošlogodišnjeg međuopćinskog natjecanja ( prvih deset):
1. Dominik Matošić, Podlanica Biograd
2.Luka Tolić,Podlanica Biograd
3.Petra Želehovski, Orada Pag
4.Ivan Pribilović, Podlanica Biograd
5.Filip Plemenčić,Sipa Benkovac
6.Valentina Kesić, Podlanica Biograd
7.Antonio Pribilović, Podlanica Biograd
8.Ana Marija Šuto, Sipa Benkovac
9. Domagoj Pribilović, Podlanica Biograd
10.David Galešić, Sipa Benkovac
Rezerve:
-Ivan Filipović, Sipa Benkovac
-Mihael Čačić, Sipa Benkovac
-Mislav Knez, Sipa Benkovac
2.Natjecatelji koji su ostvarili pravo na temelju plasmana na ovogodišnjem
klupskom prvenstvu ( 30 natjecatelja- iz svakog kluba onoliko koliko je učešće u
ukupnom broju natjecatelja iz svih klubova u županiji do maksimalnog broja od 40
natjecatelja ):

1.ŠRU PODLANICA – BIOGRAD NA MORU
1. Barani Juraj
2.Tolić Luka
3. Panđa Roko
4. Ena Petrik
5.Ante Jelić
6.Krešimir Panđa
7.Šime Tolić

2.ŠRD SIPA -BENKOVAC
1.Pešut Roko
2. Dolovčak Dario
3.Habenšus Lucija
4.Franjkić Ivan
5.Knez Mislav
6. Klarica Dominik
7.Mamić Mihael
8.Žepina Gabrijel
9.Pavlović Kristijan
10.Patača Marko
11. Vulelija Klara
12.Čačić Mihael
13.Knez Luka
Rezerve
-Patača Ivan
-Mamić Lovre
-Barišić Miroslav
-Čačić Gabrijel
3.ŠRD ORADA- PAG
1. Benzija Ivan
2. Oguić Fabijan
3. Šmit Giovanni
4.Šuljić Luka
5. Kutanjac David
Rezerva:
-Klinaku Adrian
-Bukša Luka

4.ŠRD ŠKRPINA- BANJ

1.Paolo Fantov
2.Bepo Bašić
3.Blagdanić Ana
4. Pedišić Lucija
5.Fantov Laura
Rezerve:
-Pedišić Emanuel
-Pedišić Đani
-Luka Denković Kraljev
-Pedišić Luka
-Blagdanić Barbara

III Rukovodstvo
Voditelj natjecanja je
Mirko Rudić, mob. 098 9277149.
Sudac je Damir Ugrinić.
Opunomoćenik,pomoćni suci i službeni liječnik: biti će naknadno određeni.
IV Obveze domaćina
Domaćin je dužan do verifikacije provjeriti članstvo prijavljenih natjecatelja.
Domaćin je dužan ograditi i obilježiti lovna mjesta na obali, osigurati dva
nulta natjecatelja , tri smetala, dovoljno vode za natjecatelje ,te ručak za natjecatelje
i rukovodstvo natjecanja.
Domaćin je dužan osigurati dovoljan broj pomoćnih sudaca .
Domaćin je dužan pribaviti medalje za prva tri mjesta pojedinačno
V Nagrade - za prva tri mjesta pojedinačno dodjeljuju se medalje.
VI Ješka
Svi natjecatelji dužni su donijeti ješku i to lignje i dagnje koje mogu biti
očišćene . Druga vrsta ješke nije dozvoljena.
VII Prijave
Na prijavama mora biti naznačeno:
1. godina rođenja natjecatelja
2. broj članske iskaznice natjecatelja
3. broj godišnje dozvole natjecatelja
Uz prijavu potrebno je dostaviti kopiju LIJEČNIČKOG UVJERENJA doktora
opće prakse odnosno obiteljske medicine.
Prijave natjecatelja

se podnose isključivo pismenim putem na adresu :

ŽUPANIJSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU ZADARSKE ŽUPANIJE
Narodnog lista 2 , 23000 Zadar
ili na fax broj : 214-441 tj, na
e-mail:zubatac.zadar gmail.com

najkasnije do 21. svibnja( četvrtak) 2015.g. u 12 sati,
a zakašnjele , usmene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

VIII KOTIZACIJA
Udruge su dužne uplatiti kotizaciju i to po 40,00 kuna po natjecatelju ,
Kotizacija za pratnju iznosi 50,00 kn.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun ŠRU Podlanica Biograd broj :
HR43 2330 0031 1000 1869 9 najkasnije do 21 . svibnja( četvrtak) 2015.g.. g .
Natjecatelji za koje nije uplaćena kotizacija neće moći nastupiti.

IX VERIFIKACIJA
Verifikacija na kojoj će se zaključiti lista natjecatelja i utvrditi jakosne skupine održati
će se dana 22. svibnja ( petak ) 2015.g. na adresi Županijskog saveza ( prostorije
ŠRD Zubatac-Zadar) u 18,00 sati .
Na verifikaciji su dužni nazočiti predstavnici svih udruga čiji se članovi natječu radi
izjašnjavanja o nastupu svojih natjecatelja uz predočenje dokaza o uplati kotizacija
te glavni sudac , opunomoćenik i predstavnik domaćina .
Tajnik županijskog saveza obavezan je prijave
rukovodstvu natjecanja.

proslijediti domaćinu odnosno

X JAKOSNE SKUPINE
Natjecatelji se raspoređuju u tri jakosne skupine kako slijedi:
1.jakosna skupina: onoliko prvih natjecatelja sa prošlogodišnjeg međuopćinskog
prvenstva koliko ima sektora
2.jakosna skupina : najbolje plasirani na klupskim prvenstvima , a u slučaju da
skupina ovako ne bude popunjena u ovu jakosnu skupinu ulazi sljedeći
natjecatelj sa prošlogodišnjeg međuopćinskog prvenstva uz uvjet da je ostvario
pravo nastupa
3. i 4. jakosnu skupinu čine svi ostali natjecatelji
U istom sektoru ne mogu biti natjecatelji iz iste udruge koji pripadaju prvoj i drugoj
jakosnoj skupini , a broj natjecatelja iz iste udruge u istom sektoru mora biti najmanje
mogući, što znači da treba vršiti poludirigirani ždrijeb.
XI PROGRAM
Program natjecanja u kategoriji U-16 sa obale
-

06,30 do 07,00 – okupljanje kod kafića Tonči
07,00 sati - prozivka ,izvlačenje sektora
07,15 sati – odlazak u zonu natjecanja ,
07,30 sati – početak pripreme ješke

-

08,00 sati – početak lova
10,00 sati – pauza i promjena mjesta
10,15 sati – početak drugog dijela lova
12,15 sati – završetak lova i predaja ulova
12, 45 sati– vaganje
13,30 sati – ručak i proglašenje rezultata

Upozoravaju se natjecatelji i rukovodstvo udruga da su natjecatelji dužni nazočiti
prilikom prozivke i izvlačenja sektora u predviđeno vrijeme .
Iznimno, predstavnici otočkih klubova dužni su do 7,00 sati telefonom javiti
rukovodstvu natjecanja tkood natjecatelja i do kada stižu na natjecanje.
Sve ostale informacije mogu se dobiti od voditelja natjecanja .
Predsjednica
natjecateljske komisije
Nikolina Kotlar
Dostaviti:
-svim udrugama čiji se članovi natječu
-udruzi-domaćinu natjecanja
-glavnom sucu
-opunomoćeniku

