
SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU  
 ZADARSKE ŽUPANIJE  
 
U Zadru, dana 24.svibnja  2016. godine. 
 
 

PROPOZICIJE  ZA  ŽUPANIJSKO  NATJECANJE  U  KATEGORIJI :  
                                       SENIORKE ŠTAPOM SA OBALE 
 

I   ORGANIZATOR  , DOMAĆIN I MJESTO ODRŽAVANJA NATJECANJA  
 
Organizator natjecanja  je Savez za športski ribolov na moru Zadarske 

županije, a domaćinstvo je povjereno ŠRD VIR , Vir.  
 
Natjecanja su pojedinačna i ekipna. 
 
Županijsko natjecanje  u kategoriji seniorki   štapom sa obale  održat će  se  

dana 04.lipnja 2016. godine (subota) . 
 Mjesto okupljanja  i prozivke  je ispred Općine Vir na Trgu Sv.Jurja . 
Natjecanje sa obale  će se održati  na otoku Viru , na području  Pedinka. 
Rezervna zona:Punta Rastavca. 
 
 
II   PRAVO NASTUPA   

 
 KATEGORIJA  SENIORKE ŠTAPOM SA OBALE 
 
   1. Natjecateljice koje su ostvarile pravo na temelju rezultata sa  prošlogodišnjeg     
    županijskog  natjecanja : 
 

1.Gordana Sikirić,Zubatac Zadar 
2.Nada Miletić, Zubatac Zadar 
3.Jagoda Razum, Uligna Kukljica (1 ) 

  4 .Nikolina  Kotlar , Zubatac-Zadar 
5. Ivana Pribilović ,Podlanica Biograd (2 ) 
6. Davorka Volarević, Donat-Zadar (2 ) 

   7.Jelena Marjanović, Zubatac Zadar 
   8.Vesna Švenjak,Zubatac Zadar 
   9.Renata Sić, Sipa Benkovac (1) 
  10. Marija Ivanković- Donat Zadar 
  11.Vesna Pribilović,Podlanica Biograd (1 ) 
  12.Slavka Bačić,Uligna Kukljica (2 ) 
 
2.Natjecateljice koje su ostvarile pravo na temelju plasmana na ovogodišnjem 
klupskom prvenstvu : 
 
1.ŠRD ZUBATAC-ZADAR  
 

1. Ardena Bajlo (1) 
2. Tea Radil 



3. Lidija Crnković 
4. Ela Bajlo 
 

2.ŠRD PODLANICA -BIOGRAD  
 
     1.Slavka Eškinja 
 
3.ŠRD ULIGNA -KUKLJICA 

 
1. Iva Pezelj  

      
4.ŠRK DONAT-ZADAR  
 

1.Slavica Štrkalj (1) 
2.Ana Sandalić 
 

 
5.ŠRD VRSI VRSI   
 
1.Buga Papić 
2.Mustać Maida 
 
6.ŠRD SIPA Benkovac 
 
Natjecateljica  je ostvarila pravo na temelju rezultata sa  prošlogodišnjeg     
županijskog  natjecanja. 
 
III RUKOVODSTVO  
 
Voditelj natjecanja  je  gđa Elizabeta Fumić mob.0913331342. 
Opunomoćenik je Mirko Rudić . 
Sudac  je Ivan Đani Duka ,mob. 098 9984 871. 
Pomoćni suci i službeni liječnik  će biti naknadno određeni. 
 
IV OBVEZE DOMAĆINA  
 

Domaćin je dužan ograditi i obilježiti lovna mjesta na obali, osigurati 
dovoljno nultih natjecatelja ,te  tri smetala ,   osigurati ručak za natjecatelje,  i 
rukovodstvo natjecanja.  

Domaćin je dužan osigurati dovoljan broj pomoćnih sudaca. 
Domaćin je dužan osigurati ješku natjecateljima, smetalima i nultim 

natjecateljima. 
Domaćin je dužan pribaviti  medalje  i to 3 pojedinačne i 3 ekipne što je 

ukupno 9 medalja. 
Domaćin je dužan do verifikacija provjeriti registraciju prijavljenih natjecatelja, 

te uplate kotizacija. 
 
V  NAGRADE - za prva tri mjesta pojedinačno i ekipno  dodjeljuju se medalje. 
 
VI JEŠKA 



 
Domaćin je dužan osigurati ješku  i to : 3 kg neočišćenih dagnji i 20 dkg 

liganja po natjecatelju. 
 
VII PRIJAVE  
 
Uz prijavu je potrebno dostaviti: 
- kopiju LIJEČNIČKOG UVJERENJA  doktora opće prakse odnosno obiteljske 
medicine, 
 

-potvrda o registraciji prijavljenih natjecatelja ( kopija izlista 
registriranih natjecatelja dotičnog kluba zaključno sa 01.lipnja 
natjecateljske godine.) 
 
Prijave natjecatelja  i ekipa  ( ekipa se sastoji od dva člana) se podnose isključivo 
pismenim putem na adresu : 
 
ŽUPANIJSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU ZADARSKE ŽUPANIJE 
Narodnog lista 2 , 23000 Zadar 
 ili na  
e mail  : zubatac.zadar@gmail.com 
do  01.lipnja( srijeda)  2016.g. u 12  sati,  
a zakašnjele, nepotpune i usmene prijave neće se uzeti u obzir. 
 

Natjecateljice koje nemaju važeće liječničko uvjerenje neće moći 
nastupiti. 
Natjecateljice koje se ne nalaze na popisu registriranih natjecatelja 
ili isti nije uredno dostavljen neće moći nastupiti. 
 
Tajnik županijskog saveza dužan je prijave proslijediti domaćinu radi provjere 
registracije  i organizacije natjecanja.  
 
VIII KOTIZACIJA 
 
Udruge su dužne uplatiti kotizaciju od po 70,00 kuna po natjecatelju .   
Kotizacija za pratnju iznosi 70,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun  : 
HR1224070001100045215 do srijede, 01.lipnja  2016. g.  
Natjecateljice 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 3. lipnja ( petak ) 2016.g. na adresi  Županijskog saveza  ( prostorije 
ŠRD Zubatac-Zadar)  u 17,00 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 svi glavni suci , opunomoćenik i predstavnik domaćina . 



X JAKOSNE SKUPINE 
 
 U kategorijama u kojima ima više od dvanaest natjecatelja natjecatelji se 
raspoređuju u tri jakosne skupine  kako slijedi: 
 

1. jakosna skupina:  onoliko prvih natjecatelja sa prošlogodišnjeg županijskog 
prvenstva koliko ima sektora /brodica 

2. jakosna skupina : najbolje plasirani na klupskim prvenstvima i slijedeće 
plasirani na prošlogodišnjem županijskom prvenstvu, a ako ima više prvaka 
klubova nego sektora , ždrijebom će se odlučiti tko će prijeći u treću jakosnu 
skupinu 

3. i 4. jakosnu skupinu čine svi ostali natjecatelji. 
 
U istom sektoru/brodici ne mogu biti oba člana iste ekipe kao ni natjecatelji iz iste 
udruge koji pripadaju prvoj i drugoj jakosnoj skupini , a broj natjecatelja iz iste udruge 
u istom sektoru mora biti najmanji mogući, što znači da treba vršiti poludirigirani 
ždrijeb. 
 
XI  PROGRAM   
 
  
 
                -     06,00 sati-okupljanje  ispred Općine Vir 

-     06,30  sati -  prozivka ,izvlačenje  sektora  
-     06,35 sati – odlazak u zonu lova ,  
-     06,45 sati-ulazak u zonu lova 
-     07,00 sati – početak pripreme ješke 
-     07,30 sati – početak lova              
-    10,00 sati – pauza i promjena mjesta  
- 10,15 sati – početak drugog dijela lova   
- 12,45 sati – završetak lova 
- 12,45-13,00 sati –predaja ulova  
- 13,30 sati– vaganje u restoranu „Kod spavalice“ u Viru 
- 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. 
 
Sve ostale informacije mogu se dobiti od voditelja natjecanja Elizabete Fumić na 
br.mob.   0913331342.                                                                       
                                                                                Predsjednica  

                     natjec. komisije   
  Nikolina Kotlar  

 
Dostaviti: 
 
-svim udrugama čiji se članovi natječu  
-udruzi-domaćinu natjecanja  
-glavnim sucima 
-opunomoćenik 


