ПРАВИЛА ЗА НАТПРЕВАРИ ВО ДИСЦИПЛИНА „ПЛИВКА“
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1

Врз основа на член 39 од Статутот, а согласно Општите правила за организација на
ЦИПС натпревари во спортски риболов, Управниот Одбор на Македонската Риболовна
Федерација, на седницата одржана на на 17.04.2015 година, донесе:

за натпревари во дисциплина „Пливка“
во Република Македонија
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила се уредуваат: можноста на организирање, техничките прописи
како и начинот на оценувањето на резулатите за дисциплинa „пливка“ во спортски
риболов во Република Македонија.
Член 2
Овие правила се применуваат на сите натпревари што се одржуваат во
Република Македонија во организација на Македонската Риболовна Федерација (во
натамошниот текст МРФ), нејзините членки спортско-риболовни здруженија или
клубови (во натамошниот текст РЗК), и сите други организации кои имаат право да
организираат натпревари во спортски риболов, било да се првенствени или
пријателски, со учество на домашни екипи и натпреварувачи или меѓународни.
1.Технички прописи:
Член 3
Патеката се поставува на реки, езера, канали, како и на други соодветни води,
така што сите натпреварувачи да имаат приближно еднакви услови за риболов.
При натпревар во два натпреварувачки дена патеката не смее да се менува.
Член 4
При организирање на меѓународни натпревари (европски или светски
првенства) патеката за натпревар мора да биде затворена најмалку 15 (петнаесет)
дена пред почетокот на првите тренинзи. За тие 15 (петнаесет) дена никој не смее да
тренира на самата патека, како ни 500 метри возводно и низводно, вклучуваќи го и
спротивниот брег, во случај доколку првенството се организира на реки, канали и други
води кои течат. Организаторот е должен, со табли, видно да ги обележи местата кои се
забранети за риболов за одреденото време (период).
Член 5
Првенствените натпревари, во категорија сениори, U20 и U25 се одржуваат со
времетраење од 4 (четири) часа без прекин, во категорија сениорки, U15 и ветерани 3
(три) часа без прекин, не сметајќи го времето за подготовка.
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Член 6
Во случај на невреме или други нерегуларни услови, пред почетокот на
натпреварот, истиот може да се одложи најмногу до 2 (два) часа.
Доколку за овој период се создадат услови, саатницата на истиот се поместува
за времетраење на прекинот.
Доколку не се создадат услови за одржување на натпреварот по истекот на 2
(два) часа, истиот се прекинува и не се организира повторно, освен во случај кога се
работи за последно коло во систем на лига натпреварување.
Доколку прекинот настане за време на подготовката натпреварот може да биде
прекинат во времетраење од најмногу 2 (два) часа во категорија сениори и U20 и U25
одн. 1 (еден) час во категорија сениорки, U15 и ветерани. Доколку се создатат услови,
запазувајќи ги погоренаведените времетраења на прекини, натпреварот продолжува,
времето за подготовка се надоместува, а натпреварот завршува по утврдена саатнина.
Доколку не се создадат услови за одржување на натпреварот по истекот на 2 (два)
часа во категорија сениори и U20 и U25 одн. 1 (еден) час во категорија сениорки, U15 и
ветерани, истиот се прекинува и не се организира повторно, освен во случај кога се
работи за последно коло во систем на лига натпреварување.
Во случај на изненаден прекин (силен дожд или грмотевици), во текот на
натпреварот, истиот може да се прекине во времетраење од најмногу 2 (два) часа во
категорија сениори и U20 и U25 односно 1 (еден) час во категорија сениорки, U15 и
ветерани. Во случај да времето не се смири, натпреварот завршува. Доколку до
прекинот е помината 1/2 од натпреварот не сметајќи го времето за подготовка (во сите
конкуренции) се пресметуваат дотогаш постигнатите резултати. Во спротивно истиот
не се бодува во конечниот пласман. Доколку се создатат услови, запазувајќи ги
погоренаведените времетраења на прекини, натпреварот продолжува, времето на
прекинот не се надоместува, поточно натпреварот завршува по утврдената саатнина.
Доколку во системот на лига натпревари главниот судија го прекине
натпреварот од било кои причини, а не се поминати 2 (два) часа од истиот, не сметајќи
го времето за подготовка, тој не се бодува и не се организира повторно, освен во
случај кога се работи за последно коло од лига натпревари.
За натпревар кој се одржува во два дена:
• Доколку натпреварот е одржан во првиот ден а прекинот настане во вториот
ден пред истекот на 1/2 од натпреварот, не сметајќи го времето за подготовка, се
пресметуваат резултатите само од првиот натпреварувачки ден.
• Доколку прекинот настане пред истекот на 1/2 од натпреварот првиот ден,
не сметајќи го времето за подготовка, се пресметуваат резултатите само од вториот
натпреварувачки ден.
Сигнал за прекин или повторен почеток на натпреварот се означува со два
звучни сигнали едноподруго.
Член 7
Должината на риболовната трска е ограничена на:
•
•
•
•
•

10.0 метри - максимално за категорија U15
13.0 метри - максимално за категорија U20 и U25
11.5 метри - максимално за категорија сениорки
11.5 метри - максимално во категорија ветерани
13.0 метри - максимално за категорија сениори.

За важечка должина се смета ознаката на трската објавена од производителот.
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Натпреварувачот е должен да се придржува кон пропишаната мера за
должината на риболовната трска.
Член 8
Натпреварувачот е должен да се придржува кон правилата за ловостој или
најмалите дозволени мерки за одделни видови риби, доколку такви ограничувања
утврди организаторот на натпреварот.
Ограничувањата на уловот (по вид и големина на риба) организаторот е должен
да ги соопшти најдоцна на договорниот состанок со капитените на екипите.
Натпреварувачот е должен да постапува внимателно поради зачувување на
уловената риба во жива состојба.
На натпревар секој натпреварувач задолжително да има вадилица за
откачување на уловената риба од јадица.
Натпреварувачот е должен, по завршување на натпреварот, да го исчисти
своето стартно место од отпадоци.
Член 9
Натпреварот започнува со договорниот состанок на кој може да присуствуваат:
 Претставниците на организаторот и домаќинот;
 Членовите на натпреварувачката комисија;
 Делегат;
 Судискиот колегиум и
 Капитените на екипите или натпреварувачите, доколку се работи за
натпревар во поединечена конкуренција.
Состанокот го води делегатот на натпреварот.
Член 10
Широчина на натпреварувачката патека (риболовната вода каде се одржува
натпреварот) мора да изнесува најмалку 25 (дваесет и пет) метри.
Натпреварувачките места заземаат од 7 (седум) до 20 (дваесет) метри од
брегот, одделени со неутрална зона од максимум 1 (еден) метар, видно обележани
(неутралната зона може да биде намалена дури и изоставена).

Слика 1. Шема на натпреварувачко место
Од брегот, зад натпреварувачите, се обезбедува заштитна зона најмногу до 15
(петнаесет) метри, видно обележана, во која можат да влегуваат само судиите и
капитените на екипите зад натпреварувачите од својата екипа.
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Горенаведените димензии на натпреварувачките (старните) места можат да
бидат корегирани во зависност од условите (конфигурацијата) на теренот.
На средината на патеката, или на нејзин најпогоден дел, се одредува бокс со
минимални димензии 3 х 3 метри, во кој можат да влегуваат исклучиво делегираните
судии и членови на натпреварувачката комисија.
Член 11
Натпреварувачките (старните) места се обележуваат од 1 (еден) до X, зависно
од бројот на натпреварувачи, а се поставуваат од долу па нагоре (возводно) на водите
што течат и од лево на десно на мирните води.
Кај екипните натпревари се одредуваат зони според бројот на натпреварувачи
од кои се составени екипите, така да во секоја зона има по еден натпреварувач од
секоја екипа.
Зоните се обележуваат со ознаките А, Б, В и т.н. или со I, II, III и т.н.
Растојанието помеѓу зоните мора да изнесува најмалку едно стартно место.
Доколку има до 25 (дваесет и пет) натпреварувачи во зона, зоната останува како
целина.
Доколку во зона има од 26 натпреварувачи и повеќе, зоната се дели на две
подзони.
Член 12
Времето од пристапот на стартното место до завршувањето на ловот на риба, во
категорија сениори и U20 и U25, се дели на 6 (шест) дела, кои се означуваат со 7
(седум) звучни сигнали.
Сите сигнали мораат да бидат кратки и јасни. Во сите случаи се смета почетокот на
звучниот сигнал.
Звучните сигнали означуваат:
1. Првиот сигнал означува пристап на стартното местo;
2. Вториот сигнал означува 5 минути до почетокот на контролата на
храната и мамките од страна на судиите;
3. Третиот сигнал означува почетокот на контролата на храната и мамките
од страна на судиите;
4. Четвртиот сигнал означува почеток на прихрана со тешка храна;
5. Петтиот сигнал означува почеток на ловењето на риба;
6. Шестиот сигнал означува 5 минути до крајот на ловењето на риба и
7. Седмиот сигнал означува крај на ловењето на риба.
Кај натпреварите во категорија на ветерани, U15 и сениорки времето на
подготовка до завршувањето на ловот на риба се дели на 4 (четири) дела, кои се
означуваат со 5 (пет) звучни сигнали.
Сите сигнали мораат да бидат кратки и јасни. Во сите случаи, се смета
почетокот на звучниот сигнал.
Звучните сигнали означуваат:
1. Првиот сигнал означува пристап на стартното место;
2. Вториот сигнал означува почеток на прихрана со тешка храна;
3. Третиот сигнал означува почеток на ловењето на риба;
4. Четвртиот сигнал означува 5 минути до крајот на ловењето на риба и
5. Петиот сигнал означува крај на ловењето на риба.
Член 13
Извлекувањето на броевите (редослед, зона и стартно место), кај натпреварите
во поединечна конкуренција, го вршат натпреварувачите, а кај натпреварите во екипна
конкуренција капитените на екипите.
Кај поединечните натпревари со жрепка прво се одредува редоследот на
извлекувањето, а потоа стартниот број.
2016 година

ПРАВИЛА ЗА НАТПРЕВАРИ ВО ДИСЦИПЛИНА „ПЛИВКА“
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5

Кај екипните натпревари со жрепка прво се одредува редоследот на
извлекувањето, потоа зона за секој натпреварувач од екипата и најпосле стартниот
број (по Бергерово правило, или со извлекување на однапред подготвена комбинација).
Член 14
На првенствени и други официјални натпревари, во категорија сениори и U20 и
U25, се обезбедуваат најмалку 90 (деведесет) а најповеќе 120 (сто и дваесет) минути
за подготовка. На меѓународни натпревари се обезбедуваат 120 (сто и дваесет) минути
за подготовка.
Кај натпреварите во категорија на ветерани, U15 и сениорки се обезбедуваат
најмалку 60 (шеесет) а најповеќе 90 (деведесет) минути за подготовка.
Сигнал за пристап на патека, односно сигнал за почетокот на подготовката (I
сигнал), дава главен судија од кога сите натпреварувачи ќе пристапат зад своето
стартно место во рамките на утврдената саатнина. Пред овој сигнал натпреварувачите
не смеат да влегуваат во просторот определен за натпреварување.
Подготовките натпреварувачот ги извршува сам, без помош од страна (освен
припремата на прихраната согласно Член 23 став 1 од овие Правила). Во текот на
подготовката ја подесува опремата, поставува платформа, го подготвува приборот, ги
испробува системите, ја мери длабочината, ја подготвува храната и мамките и ја
поставува чуварката во вода.
Член 15
По вториот сигнал, кој се дава 35 (триесет и пет) минути по првиот сигнал, кога
подготовката трае 120 (сто и дваесет) мин., односно 5 (пет) минути кога подготовката
трае 90 (деведесет) мин, натпреварувачите имаат 5 (пет) минути до почетокот на
проверката на мамките и храната. За ова време натпреварувачот е должен да ги
подготви за преглед прихраната и мамките и истите ги изнесе зад своето стартно
место.
Вториот и третиот сигнал (5 минути до почетокот на контролата на храната и
мамките и почетокот на контролата на храната и мамките од страна на судиите), не се
даваат кај натпревари во категорија на ветерани, U15 и сениорки.
Третиот сигнал (во категорија сениори и U20 и U25) означува почеток на
контролата на прихраната, мамките и приборот од страна на судиите. Проверката на
мамките и храната задолжително започнува од првото стартно место во секоја зона, 70
(седумдесет) минути пред почетокот на тешката прихрана.
Вкупно време, помеѓу вториот и четвртиот судиски сигнал, изнесува 75
(седумдесет и пет) минути.
Пример:
Кога за подготовката има 120 минути:
1 сигнал – 08,00;
2 сигнал – 08,35 (35 минути по првиот сигнал);
3 сигнал – 08,40 (5 минути по вториот сигнал);
4 сигнал – 09,50 (70 минути по третиот сигнал);
5 сигнал – 10,00 (10 минути по четвртиот сигнал);
6 сигнал – 13,55 (пет минути пред завршетокот на натпреварот) и
7 сигнал – 14,00 (крај на натпреварот).
Кога за подготовката има 90 минути:
1 сигнал – 08,00;
2 сигнал – 08,05 (5 минути по првиот сигнал);
3 сигнал – 08,10 (5 минути по вториот сигнал);
4 сигнал – 09,20 (70 минути по третиот сигнал);
5 сигнал – 09,30 (10 минути по четвртиот сигнал);
6 сигнал – 13,25 (пет минути пред завршетокот на натпреварот) и
7 сигнал – 13,30 (крај на натпреварот).
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Член 16
Натпреварувач може својата платформа, чии максимални дозволени димензии
се 1м х 1м, да ја постави во права линија до водата или делумно во неа.
Предните нозе на платформата можат да бидат во вода, но предните нозе на
столчето, на кое што седи натпреварувачот, мораат да бидат најмногу во линија со
обалата (водата).
Може да се постави и додатна (помошна) платформа за разни материјали,
прибор, мамки и сл. Истата не смее да биде поголема од главната платформа и може
да биде најмногу во линија со неа (не смее да биде пред неа).
Член 17
Лов риба во дисциплината „пливка“ се смета за исправен доколку главното
олово не лежи со целата своја должина на дното, а пливката стои вертикално на
површината на водата (не е дозволена положба на пливка под агол од било кои
причини). Меѓутоа може да се толерира до 10% од вкупната тежина на оловото да
лежи на дното. Доколку се лови на води што течат, без оглед на брзината на протокот
на водата, оловото мора да биде поставено така за да не го попречува природното
движење на пливката. По сопирањето на пливката (кочење) пливката мора, по
ослободувањето, несметано да го продолжи движењето.
Преоптоварувањето на пливката е строго забрането (товарот не смее да биде
потежок од пливката).
Доколку судијата примети дека опремата на натпреварувачот не е во согласност
со претходниот став, може тоа веднаш да го провери без да го чека завршетокот на
натпреварот.
Натпреварувачот, пред проверката на која е повикан, не смее ништо да менува
на својот систем. Не смее да ги поместува ниту пливката ниту оловата и не смее да го
искине системот. Во спротивно се казнува со доделување на жолт картон.
Риболовната трска на која треба да се изврши контрола, натпреварувачот ја
остава на страна и може да продолжи да лови со друга рибиловна трска.
Судијата врши контрола со посебна сонда со штипка, на начин да не го
попречува натпреварувачот. Доколку се потврди неправилност на системот за риболов
натпреварувачот ќе се казни со доделување на жолт картон.
Член 18
Дозволена е употреба на јадици само со една кука а уловот на рибата се смета
за важечки и доколку случајно рибата не е закачена за уста.
Секоја уловена риба, која не е закачена со јадицата од неговиот систем на
рибарската трска, се смета за неважечка и истата мора да се врати во вода.
Забрането е да се лови со висок (олово легнато на дното) и оловото не смее да
биде монтирано под јадицата.
Член 19
Натпреварувачот е должен да ја покаже чуварката на судијата и да ја потопи во
вода дури по проверката на храната и мамките. Чуварката треба да биде потопена во
вода со што е можно поголем дел од својата должина за време на целиот натпревар.
Димензиите на чуварката мораат да бидат:
• Пречникот не смее да биде помал од 40 см. кај кружниот отвор и 50 см. кај
правоаголните отвори (правоаголиот отвор се мери дијагонално).
• Минимална должина на чуварката е 3,5 метри.
• На натпревари на ниво на државата ќе се толерира должина на чуварка од
минимум 3 (три) метри во категорија сениори, U20 и U25 и минимум 1 (еден)
метар во категорија ветерани, U15 и сениорки.
Може да се употребува подметнувач-црпалка (кепче) при вадењето на рибата
од вода.
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Член 20
Опрема на натпреварувачот може да му се достави на стартното место
најдоцна до давањето на четвртиот сигнал (сигнал за прихрана), но по вториот сигнал
(сигнал за контрола на прихрана) со задолжително присуство на зонскиот судија.
По давањето на сигналот за прихрана забранет е дотур на било каква опрема
или делови на опрема на натпреварувачот освен во случај на искршена риболовна
трска која може да биде заменета со друга, со исти димензии, во присуство на зонскиот
судија.
Натпреварувачот може да има неограничен број на подготвени риболовни трски
со по една јадица, без да има мамка на неа. Истовремено може да се лови само со
една риболовна трска.
Само една трска може да биде над вода или завртена со врвот према водата за
цело време на подготовките и натпреварот (купингот прицврстен на штек не се зима во
предвид). Останатите трски се поставуваат спротивно или странично во однос на
риболовната вода.
Член 21
По четвртиот сигнал (по вториот сигнал во категорија на ветерани, U15 и
сениорки) натпреварувачите отпочнуваат со тешка прихрана, која трае наредните 10
(десет) минути.
Топките за тешка прихрана се формираат по контролата на мамките и храната
од страна на судиите. Фрлање на храната е дозволено само со раце, чатал или купинг.
Прихраната мора да биде подготвена и фрлена во вода без употреба на разни
мрежички, федер хранилки, кеси, кутии и слично.
Дозволена е употреба на отежителни средства заради лангирање на
прихраната (земја, глина, камен, песок и сл.) но под услов на површината на водата да
нема видлива ознака каде храната е лангирана.
Член 22
За време на ловењето на риба, од петтиот до седмиот сигнал, (од третиот до
петтиот сигнал во категорија на ветерани, U15 и сениорки) натпреварувачите можат да
користат само лесен начин на прихрана, што подразбира употреба само на една рака.
Топките за лесна прихрана не смеат да бидат формирани пред петтиот сигнал (пред
третиот сигнал во категорија на ветерани, U15 и сениорки). Се прихранува со количина
колку може да се заграби и стегне со една рака, без потпирање на раката или
притискање на храната од страниците на садот за храна и сл.
Употреба на двете раце за лесна прихрана е дозволено:
• при хранење со залепени црви, кога другата рака се користи исклучиво за
формирање на топката и
• доколку за исфрлање се користи чатал.
За лесна прихрана дозволена е употреба на купинг прицврстен на штек.
Натпреварувач има можност да прихранува и со друг штек на кој е прицрстен купинг, со
тоа што истовремено не смеат двата штека (со кој прихранува и со кој лови) да бидат
над вода.
За примамување на риба дозволена е употреба на сите видови храна и мамки
освен жива и мртва риба, месо од риба, икра и замајни средства.
За мамки е дозволена употреба на сите видови црви, ларви, зрнеста храна и
друго. Забранета е употреба на вештачки мамки, жива и мртва риба, делови од риба,
икра, леб, паста, миксеви на разни супстанци како што се пелети, боили, топчиња од
храна, теста и слично.
Член 23
Припрема на храна за примамување, по сигналот за пристап на стартното
место, може да врши и трето лице надвор од стартното место или натпреварувачот
внатре во стартното место.
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До давање на четвртиот сигнал од страна на судијата во категорија сениори и
U20 и U25 (во категорија на ветерани, U15и сениорки до давање на вториот сигнал),
забрането е рацете и приборот во кој се подготвува храната да се мијат и со истиот да
се црпи вода од риболовната вода во која ќе се одвива натпреварот. Црпењето на вода
може да се врши исклучиво со чист прибор.
Вкупно дозволено количество на храна, вклучувајќи и додатоци (земја, глина,
пченица, пченка, адитиви и други додатоци кои не смеат да бидат штетни за флората и
фауната на водата), е ограничено на 20 литри во влажна состојба за категорија
сениори и U20 и U25 и 17 литри во влажна состојба за категорија на ветерани, U15 и
сениорки.
Храната за примамување, при проверка од страна на судиите, не смее да е
топчеста или во друг облик подготвена (формирана), а мора да биде во влажна
состојба.
Просејување (низ крупно или ситно сито, црпалка) како и мешање на храната
(рачно или со електричен миксер) после проверка на храната е строго забрането.
Употреба на прскалка е дозволено само за освежување на мамците. Употреба
на прскалката за влажнење на храната е дозволено после тешката прихрана.
Во стартното место натпреварувачот може да има само храна и мамки кои се
прегледани од страна на судиите. Сето останато мора да се отстрани од стартното
место (вишок на мамки, сува храна и сл.).
Вкупната количина на мамки е 2,5 литри од кои најмногу 1 литар ларва на
комарец или максимум 250 мл. vers de vase и 750 мл. ларва на комарец и тоа за
прихрана и мамки заедно.
По контролата извршена од страна на судијата се забранува дополнителен
дотур на секаков вид на храна и мамки до завршетокот на натпреварот .
Организаторот на натпреварот може, за секој натпревар дополнително, да ја
ограничи количината на храната и мамките.
Член 24
Во категорија сениори и U20 и U25:
Петтиот сигнал означува почетокот на ловење риба.
Шестиот сигнал означува дека преостануваат уште 5 (пет) минути до крајот на
ловењето.
Седмиот сигнал означува крај на ловењето риба. После седмиот сигнал, рибата
која не е надвор од водата не се смета во уловот на натпреварувачот.
Во категорија на ветерани U15 и сениорки:
Третиот сигнал означува почетокот на ловење риба.
Четвртиот сигнал означува дека преостануваат уште 5 (пет) минути до крајот на
ловењето.
Петтиот сигнал означува крај на ловењето риба.
После петтиот сигнал, рибата која не е надвор од водата не се смета во уловот
на натпреварувачот.
Член 25
За време на натпреварот, на натпреварувачите им се забранува примање на
било каква помош од страна.
Исклучок е примање помош за време на натпревар од страна на судијата или
капитенот на екипата, доколку секциите од штекот се заглават.
Се дозволува помош од страна на капитенот на екипата кај натпреварите во
категорија на U15 и хендикепирани лица.
Член 26
За време на натпревар натпреварувачот може да се движи само во својот
натпреварувачки простор (може да го напушти само со претходна дозвола од судијата)
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при што не смее да завлегува во вода ниту да ги попречува останатите
натпреварувачи.
Тој не смее да превзема било какви активности на површината на водата
наменета за риболов заради отстранување на евентуални пречки (вадење трева,
гранки, сечење трска и сл.).
Член 29
Натпреварувачот не смее да прихранува, зафрлува и лови во неутралната зона
и зоните на соседните натпреварувачи, ниту пак уловена риба смее да излезе од
границите на неговото стартно место.
Доколку натпреварувач улови риба во неутралната зона или зоните на
соседните натпреварувачи, уловената риба или врвот на натпреварувачкиот прибор
излезе од границите на неговото стартно место, таа риба не се смета за валидна и
истата мора да се врати назад во вода.
Во исклучителни ситуации, по проценка на судијата, тој може да нареди и
пресекување на конецот. За непочитување на наредебата следи дисквалификација.
Доколку натпреварувачот одбие неисправно уловената риба да ја врати во вода
и ја стави во чуварката без дозвола од судијата, за време на мерењето судијата ја
избира најголемата уловена риба и без мерење ја враќа во вода.
Намерно фрлање на риба надвор од чуварката не е дозволено.
За време на натпреварот, вклучувајќи ги и капитените, забрането е поседување
и употреба на ехо сонари.
Член 28
За време на натпревар капитенот на екипата може да пристапи на стартното
место зад својот натпреварувач и да дава исклучиво усмени напатствија, но не смее да
влегува на стартните места на натпреварувачи од други екипи.
По шестиот сигнал (четвртиот во категорија на ветерани, U15и сениорки), пет
минути пред завршетокот на натпреварот, па се до завршување на мерењето во таа
зона, капитените на екипите не смеат да влегуваат во стартните места на своите
натпреварувачи.
Фотографите и снимателите, за време на натпреварот, може да пристапуваат
во стартните места и неутралните зони исклучиво по предходно одобрение од судијата
и согласност на натпреварувачот.
Член 29
Капитените на екипите можат да користат мини радио станици или мобилни
телефони за комуникација со останатите членови од тимот (друг капитен, тренер и сл.)
но мораат да ги исклучуваат при влегувањето на стартните места.
На натпреварувачите, за време на натпреварот, од првиот до седмиот сигнал,
(од првиот до петиот сигнал во категорија на ветерани, U15 и сениорки), не им е
дозволена употреба на мини радио станици или мобилни телефони.
Член 30
По завршетокот на натпреварот натпреварувачот останува на своето стартно
место, и не смее да го напушти се до завршетокот на мерењето во таа зона.
Рибата останува во чуварката во вода се до доаѓањето на тимот за мерење.
На мерењето на уловот присуствуваат исклучиво:
• главниот судија;
• секретарот;
• зонскиот судија и
• натпреварувачот и капитенот на екипата.
Капитенот на екипата или натпреварувачот е должен, по завршетокот на
мерењето, да ја потпише стартната листа на која е запишана количината на уловот
(тежината).
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По потпишувањето на стартната листа и враќањето на рибата во вода, никаква
рекламација на мерењето не може и не смее да биде прифатена.
Натпреварувач со изловени исклучително мали риби, чија тежина вагата не
може да ја регистрира (покажува 0), ќе се пласира зад натпреварувачот со најмала
запишана тежина во таа зона.
Член 31
За време на натпреварот, по барање на капитенот на екипата, може да се
изврши замена на натпреварувач со резервен, кој е навремено пријавен во службените
документи.
Замената на натпреварувачот ја одобрува главниот судија.
Приборот, храната и мамките не можат да се менуваат ниту да се
надополнуваат, а резултатот се бодува само во екипна категорија.
2. Оценување на резултатите
Член 32
Оценувањето на резултатите се изразува во поени. Поените го преставуваат
пласманот на натпреварувачот во својата зона (зонски пласмани) или севкупно на
целата патека (доколку се работи за натпревари во поединечна категорија).
Поените (зонските пласмани) на натпреварувачите им се одредуваат според
тежината на уловената риба, од поголемата кон помалата, со добивање на поени од 1,
2, 3, до X, а на екипите според освоениот збир на поени на нејзините натпреварувачи
од сите зони.
А. ПОЕДИНЕЧНА КЛАСИФИКАЦИЈА:
Член 33
2.1 Натпревари во поединечна конкуренција во еден натпреварувачки ден:
Кај натпревари кои се одржуваат само во поединечна конкуренција во еден ден,
победник е натпреварувачот со најголема уловена тежина на патеката а пласманот
понатаму се одредува според тежината на уловената риба од поголемата кон
помалата.
Доколку двајца или повеќе натпреварувачи имаат иста уловена тежина, подобар
пласман ќе има натпреварувач одреден со жрепка.
2.2 Натпревари само во поединечна конкуренција, а се одржуваат во две или
повеќе кола:
Кај натпревари кои се одржуваат во две или повеќе кола, а се бодуваат само во
поединечна конкуренција, за секое коло одделно се пресметуваат резултати согласно
точка 2.1 став 1 од овој член.
Доколку двајца или повеќе натпреварувачи имаат иста уловена тежина
добиваат поени еднакви на просекот на нивните недоделени места. (Пример: Двајца
натпреварувачи имаат иста уловена тежина и го завземаат четвртото и петтото место,
двајцата натпреварувачи добиваат по (4+5):2 =4,5 поени. Тројца натпреварувачи имаат
уловена иста тежина и го завземаат третото, четвртото и петтото место, тројцата
натпреварувачи добиваат по (3+5):2=4 поени.)
Натпреварувачи без уловена риба ќе добијат број на поени еднаков на просекот
на недоделените места во таа зона. (Пример-1: од 15 натпреварувачи 9 уловиле риба
и добиле свои пласмани од 1 до 9 место, на останатите натпреварувачи кои се без
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уловена риба им се забележува просекот на недоделените места до крај, од 10 до 15
место (10+15):2=12,5 поени. Пример-2: од 24 натпреварувачи 12 се пласирани, на
останатите натпреварувачи кои се без уловена риба им се забележуваат (13+24):
2=18,5 поени.).
Во случај да само еден натпреварувач нема улов на риба во зона, ќе му се
забележи број на поени еднаков на вкупниот број на натпреварувачи во истата.
(Пример: од 20 натпреварувачи , 19 уловиле риба. Натпреварувачот без уловена риба
ќе добие 20 поени).
По составување на комплетната ранг листа за тоа коло, поените се претвараат
во бодови.
Првпласираниот напреварувач во прво коло (со најголема уловена тежина на
цела патека) добива бодови еднакви на бројот на натпреварувачи учесници на
натпреварот а последниот само еден бод. (Пример 1: учествуваат 30 натпреварувачи,
првопласираниот добива 30 бода, петтиот добива 26 бода, дваесетиот добива 11 бода
и тн. Пример 2: Доколку двајца натпреварувачи имаат иста уловена тежина, и го
делат 5 и 6 место добиваат по 5,5 поени односно 25,5 бодови).
Во преостанатите кола, без оглед на бројот на натпреварувачи кои ќе го
продолжат натпреварувањето, првопласираниот натпреварувач добива 30 бодови и
понатаму како што следи.
Во Супер лигата (каде што бројот на натпреварувачи е лимитиран на 20)
првопласираниот натпреварувач во секое коло одделно, без оглед на бројот на
натпреварувачи кои го започнале или го завршиле натпреварувањето, освојува 20
(дваесет) бодови, второпласираниот 19 (деветнаесет) бодови и т.н.
На крајот од натпреварите победник е натпреварувачот со најголем збир на
бодови од сите кола, а понатамошниот пласман се одредува од поголемиот кон
помалиот збир на бодови.
Доколку на крајот на сите одржани кола има исти збир на бодови помеѓу два и
повеќе натпреварувачи, подобар пласман ќе има натпреварувач со поголема уловена
тежина вкупно од сите кола.
Во случај на иста уловена тежина од сите кола подобар пласман ќе има
натпреварувач со најголема индивидуална уловена тежина во било кое коло.
Во случај и на ваква еднаквост подобар пласман ќе добие натпреварувач
определен со жрепка.
2.3 Натпревари во поединечна и во екипна конкуренција а се одржуваат во
еден ден:
За натпревари кои се одржуваат во еден ден, а се бодуваат и во поедеинечна и
во екипна конкуренција, пласманот се одредува за секоја зона посебно, според
тежината на уловената риба од поголемата кон помалата, со добивање на поени од 1,
2, 3 до X.
Победник е натпреварувачот со најголема уловена тежина на целата патека, а
натамошниот пласман се одредува според пласманите по зоните. Првопласираните
натпреварувачи во своите зони, зависно од уловената тежина, ги завземаат првите
места, потоа се рангираат второпласираните по зони и т.н.
Доколку двајца или повеќе натпреварувачи од иста зона имаат иста уловена
тежина добиваат поени еднакви на просекот на нивните недоделени места (иста како
во став 2, 3 и 4, точка 2.2, од овој член).
Доколку на исто место се пласирани натпреварувачи во две или повеќе зони, а
имаат иста уловена тежина, за пресметување на резултатите во екипна и поединечна
конкуренција, добиваат бодови еднакви на просекот на нивните недоделени места.
Само на Куп натпревари во организација на РЗК, и само во поединечна
конкуренција, во случај кога еден или повеќе натпреварувачи се пласирани на првото
место во зоната (имаат иста уловена тежина), пласманот се определува со жрепка.
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Исто така, доколку прваците на зони имаат иста уловена тежина, пласманот се
определува со жрепка.
2.4 Натпревари кои се бодуваат и во поединечна и во екипна категорија, а се
одржуваат во два натпреварувачки дена:
Кај натпревари во два натпреварувачки дена резултатите за секој ден посебно
се пресметуваат согласно точка 2.3, ставовите 1 и 3 од овој член.
Победник е натпреварувачот со најмал збир поени од двата дена, а
понатамошниот пласман се одредува од помалиот кон поголемиот збир на поени.
Доколку има исти збир на поени помеѓу двајца или повеќе натпреварувачи,
подобар пласман ќе има натпреварувач со поголема уловена тежина вкупно од двата
дена.
Во случај на исти збир на поени и иста вкупна уловена тежина од двата дена,
подобар пласман ќе има натпреварувач со најголема индивидуална уловена тежина во
било кој од двата дена.
Во случај и на ваква еднаквост подобар пласман ќе добие натпреварувач
определен со жрепка.
Б. ЕКИПНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Член 34
2.5 Натпревари кои се бодуваат во поединечна и во екипна конкуренција а се
одржуваат во еден ден :
Кај екипни натпревари кои се одржуваат во еден ден, победник е екипа која има
најмал збир на поени на свои натпреварувачи. Натамошниот пласман се одредува
според збирот на поените од помалиот кон поголемиот.
Доколку две или повеќе екипи имаат ист збир на поени, подобар пласман ќе има
екипа со поголема уловена тежина.
Доколку и уловената тежина е иста, подобар пласман ќе има екипа чиј
натпреварувач има најголема индивидуална тежина во било која зона.
Во случај и на таква еднаквост подобриот пласман се одредува со жрепка.
2.6 Натпревари кои се бодуваат и во поединечна и во екипна категорија, а се
одржуваат во два натпреварувачки дена:
Кај екипни натпревари што се одржуваат во два дена, победник е екипа која има
најмал збир поени на свои натпреварувачи од двата дена. Натамошниот пласман се
одредува според збирот на поените од помалиот кон поголемиот.
Доколку две или повеќе екипи имаат ист збир на поени, подобар пласман ќе има
екипа со поголема уловена тежина.
Доколку и уловената тежина е иста, подобар пласман ќе има екипа со најголема
индивидуална уловена тежина во било кој од двата натпреварувачки дена.
Во случај и на ваква еднаквост пласманот се одредува со жрепка.
2.7 Натпревари кои се бодуваат и во поединечна и во екипна категорија, а се
одржуваат во повеќе кола:
Ранг листата на екипите за, секое коло посебно, се прави согласно одредбите
на точка 2.5 од овој член.
По составување на комплетната ранг листа во екипна конкуренција за тоа коло,
поените се претвараат во бодови. Првпласираната екипа добива бодови еднакви на
2016 година

ПРАВИЛА ЗА НАТПРЕВАРИ ВО ДИСЦИПЛИНА „ПЛИВКА“
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

13

бројот на екипи учесници кои го започнале натпреварувањето, а останатите екипи
последователно по еден бод помалку. (Пример: натпреварувањето го започнеле 10
екипи, првата добива 10 бода, петтата добива 6 бода, и тн.)
Кај лига натпреварите, најдобар пласман ќе има екипа со најголем број на
освоени бодови од сите одржани кола, а понатамошниот пласман се одредува од
поголемиот кон помалиот збир на бодови.
Во случај на исти збир на бодови, подобар пласман ќе има екипа со поголема
уловена тежина вкупно од сите одржани кола.
Доколку и уловената тежина е иста, подобар пласман ќе има екипа чиј
натпреварувач има најголема индивидуална тежина во било кое коло.
Во случај и на ваква еднаквост подобар пласман ке има екипа одредена со
жрепка.
Член 35
Приговори во врска со натпреварот се поднесуваат писмено до главниот судија
најдоцна 30 минути по завршување на истиот, седмиот сигнал за категорија сениори и
U20 и U25 односно петиот сигнал во категорија на ветерани, U15 и сениорки.
По приговорите одлучува жири комисијата чија одлука е конечна.
Приговор може да поднесе само капитен на екипа, како и натпреварувачи кои се
наоѓале во двете соседни натпреварувачки стартни места (лево и десно) од
натпреварувачот на кој се однесува приговорот.
Во однос на пласманот приговори се поднесуваат писмено до МРФ најдоцна 3
(три) дена по објавувањето на резултатите (по завршувањето на натпреварот).
По ваквиот приговор одлука донесува судиската комисија при МРФ и нејзината
одлука е конечна.
Член 36
За прекршување на овие правила и други прописи за време на натпревар, на
натпреварувач или капитен на екипата, може да им се изрече казнена мерка и тоа
доделување на жолт или црвен картон.
ЖОЛТ КАРТОН
Член 37
Жолт картон на натпреварувач судијата доделува доколку не ги почитува
одредбите од членовите од овие Правила за кои не е предвидена мерка доделување
на црвен картон а особено за:
1. на официјалниот тренинг лови по дозволеното време, а остатокот на храната
или мамките ги фрли во вода во која ќе се одржи натпреварот;
2. влезе на стартното место или монтира прибор пред првиот судиски сигнал;
3. неисправно ја постави платформата или помошната платформа;
4. на патеката внесе топчеста или во друг облик формирана храна;
5. рацете и приборот во кој се подготвува храната ги потпоува во водата на која се
одвива натпреварот.
6. за непрописна чуварка која мора да ја замени со прописна најдоцна до петиот
(третиот во категорија на ветерани, U15 и сениорки) судиски сигнал. Во
спротивно следува дисквалификација;
7. за време на припремата и натпреварот прима недозволена помош од страна;
8. вкупната количина на храна и мамки за повеќе од 10% ја надминува максимално
дозволената (вишокот судијата го отстранува од стартното место);
9. се утврди дека храната или мамките не се од природно потекло;
10. со своето однесување ги попречува останатите натпреварувачи;
11. зафрлува, прихранува или лови во неутрална зона или зона на соседни
натпреварувачи;
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12. прихранува пред четвртиот судиски сигнал (вториот во категорија на ветерани,
U15 и сениорки) или лови пред петтиот судиски сигнал (третиот во категорија на
ветерани, U15 и сениорки);
13. завлегува во вода;
14. не се придржува кон правилата за прихранување;
15. користи непрописен прибор (освен штек подолг или пократок од пропишаниот за
што е предвидена мерка доделување на црвен картон) или лови на недозволен
начин;
16. уловената риба ја држи надвор од чуварката;
17. продолжи да лови по седмиот судиски сигнал (петиот судиски сигнал во
категорија на ветерани, U15 и сениорки);
18. ја извади чуварката од вода пред да дојде тимот за мерење;
19. додека не пристигне тимот за мерење уловената риба не ја чува во вода или на
кој било начин ја “малтретира“ (ја префрла од чуварка во кофа, ја брои ...);
20. на мерење донесе намерно оштетена, осакатена или поголема количина на
угината риба;
21. напушти стартно место пред да заврши мерењето во неговата зона;
22. користи мини радиостаница или мобилен телефон за време на натпревар;
23. користи алкохол;
24. не постапува по инструкции на судијата;
25. по завршувањето на натпреварот не го исчисти своето стартно место од
отпадоци.
Жолт картон на капитен на екипа судијата доделува доколку не ги почитува
одредбите од членовите од овие Правила за кои не е предвидена мерка доделување
на црвен картон а особено за:
не ја почитува утврдената саатница;
ги попречува натпреварувачите од другите екипи;
влегува на стартни места на натпреварувачи од другите екипи;
влезе во стартното место на свој натпреварувач на пет минути пред крајот, по VI
судиски сигнал (категорија сениори и U20 и U25) одн. после IV судиски сигнал
(во категорија на ветерани, U15 и сениорки);
5. влезе во стартното место на свој или натпреварувач на друга екипа пред
завршеток на мерењето во зона;
6. влезе на стартно место со уклучена радио станица или мобилен телефон
1.
2.
3.
4.

Жолтиот картон доделен на натпреварувачот означува укор и повлекува
намалување на вкупната уловена тежина за 10%.
Жолтиот картон доделен на капитенот на екипата (или на натпреварувач на
натпревари во поединечна конкуренција) повлекува зголемување на вкупниот број
на поени што ги освоила екипата или натпреварувачот за 1 (еден).
ЦРВЕН КАРТОН
Член 38
Црвен картон на натпреварувач судијата доделува директно доколку :
1. на навредлив и груб начин им се обраќа на судиите, делегатот, претставниците
на организаторот, домаќинот, останатите учесници на натпреварот или
публиката;
2. лови со прибор подолг или пократок од пропишаниот;
3. направи измама со достава на риба од страна или со риба која не е уловена од
натпреварувачот за време на натпреварот;
4. употребува недозволена јадица;
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5. предвремено, без дозвола на судијата, го напушти стартното место;
6. разменува опрема, прихрана или мамки со друг натпреварувач за време на
натпревар;
7. во текот на натпреварот или по неговиот завршеток, уловената риба без
дозвола на судијата ја врати во вода;
8. доколку направи прекршок од Член 37 а веќе има добиено жолт картон.
Црвен картон на капитен на екипа судијата доделува доколку:
1. на навредлив и груб начин им се обраќа на судиите, делегатот, претставниците
на организаторот, домаќинот, останатите учесници на натпреварот
или
публиката;
2. направи прекршок од Член 37 а веќе има добиено жолт картон.
Црвениот картон означува исклучување на натпреварувачот или капитенот на
екипата од натамошниот тек на натпреварот (дисквалификација).
Дисквалификуваниот натпреварувач за тековниот натпревар добива поени
еднакви на бројот на екипите учеснички +1 (еден), без право на пласман во поединечна
категорија. (Пример: доколку на натпреварот учествуваат 10 екипи дисквалификуваниот натпреварувач за екипа добива 10+1=11 поени).
На екипата на дисквалификуваниот капитен ((или на натпреварувач на
натпревари во поединечна конкуренција) за тековниот натпревар и се додаваат +5
(пет) поени на освоените (Пример: доколку неговата екипа освоила 25 поени, поради
црвениот картон на водачот ќе им се запишат 25+5=30 поени).
Член 39
Доделување на жолт картон врши зонски или главен судија, а црвен картон
исклучиво главниот судија, за што се известуваат жири комисијата и секретарот на
натпреварот.
Изречената мерка се внесува во записникот од натпреварот.
Посебен приговор за изречената мерка за време на натпреварот не е дозволен.
Приговор може да се поднесе само по одлука за изречена мерка во постапка
што се води по сторениот прекршок.
Член 40
На натпревари се води следна документација:
• Пријава за натпреварувачи и за капитени на екипа ;
• Зонски дневник за поединечни резултати по зони и
• Натпреварувачки дневник за поединечни и екипни резултати
Напреварувачките дневници се чуваат трајно.

Претседател на УО на МРФ
Проф. Д-р Васил Костов с.р.
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