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PRAVILNIK 
TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pod pojmom podvodni ribolov se razume iskanje in ulov rib s podvodno puško 
v morju samo s plavanjem in potapljanjem na dah. 
 

2. člen 
 
Stem pravilnikom je določen način izvedbe vseh tekmovanj v podvodnem 
ribolovu, ki jih organizirajo društva včlanjena v SPZ. 
 

3. člen 
 
Tekmovalci v podvodnem ribolovu so registrirani člani športnih društev, katere 
so včlanjene v SPZ, s tem pa izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da so starejši od 16 let 
- da imajo veljavno zdravniško potrdilo, da so sposobni tekmovati v 
podvodnem ribolovu 
- tekmovalci v starosti od 16- 18 let so dolžni imeti soglasje enega od staršev ali 
skrbnika, da lahko tekmujejo v podvodnem ribolovu. 
 

4. člen 
 
Tekmovanja v podvodnem ribolovu se razlikujejo glede na: 
a) način tekmovanja: posamezno, v parih ali ekipno, 
b) namen: prvenstvo ali priložnostno ( pokalno, memorialno) 
 
V propozicijah ( športna pravila ) se lahko določi, da tekmovanje posameznikov 
velja tudi za pare in ekipe- društva. 
 

5. člen 
 
Tekmovanja v podvodnem ribolovu se lahko organizira tudi izven območja 
REPUBLIKE SLOVENIJE, s tem da se od pristojnih organov države v kateri 
bo tekmovanje potekalo, pridobi vsa potrebna dovoljenja, ter da se način 
tekmovanja prilagodi njihovi zakonodaji. 
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2. RAZPIS TEKMOVANJA 
 

6.člen 
 
Vsako društvo včlanjeno v SPZ, ki organizira tekmovanje v podvodnem 
ribolovu, ga tudi izvede. 
 

7. člen 
 
Za vsako tekmovanje organizator pismeno razdeli propozicije v pismeni obliki 
najmanj 30 dni pred izvedbo le- tega. 
 

8. člen 
 
Propozicije vsakega tekmovanja v podvodnem ribolovu morajo vsbovati 
naslednje podatke: 
 
- ime organizatorja tekmovanja 
- kraj in datum poteka tekmovanja 
- pravica nastopa in eventuelne omejitve 
- naslov, na katerega se pošiljajo prijave za tekmovanja 
- višina štartnine 
- nagrade 
- predstavitev širšega področja tekmovanja 
- dodatna obvestila in napotki ter možnosti bivanja v kraju tekmovanja 
- čas in kraj prvega sestanka vodstva tekmovanja z vodji ekip oziroma 
tekmovalci 
- urnik tekmovanja, način točkovanja in način določanja uvrstitev 
- opis dovoljene opreme 
- v v drugem krogu tudi rezultati zadnjega kroga. 
 

9. člen 
 
Organizator tekmovanja je dolžan razposlati narejene propozicije vsem 
slovenskim društvom, ki so včlanjeni v SPZ, najmanj 30 dni pred izvedbo 
tekmovanja. 
Upošteva se, da so društva s propozicijami seznanjena, če so bile le te 
objavljene v uradnem glasilu SPZ ( potapljaške novice ) vsaj 30 dni pred 
izvedbo tekmovanja. 
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10. člen 
 
Do začetka tekmovanja propozicije tolmači strokovni organ organizatorja. 
Vodstvo tekmovanja prevzema pravico službenega tolmačenja propozicij od 
začetka do konca tekmovanja. 
Začetek tekmovanja se začne s prvim uradnim sestankom vodstva tekmovanja s 
tekmovalci oziroma vodji ekip. 
 

11. člen 
 
Sistem tekmovanja določi organizator tekmovanja. 
 

 
3. PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
12.člen 

 
Sistem tekmovanja za Prvenstvo Republike Slovenije ( državno prvenstvo ) v 
podvodnem ribolovu določi ustrezen organ SPZ na predlog komisije za 
podvodni ribolov. 
 

13. člen 
 
Na državnem prvenstvu v podvodnem ribolovu lahko sodelujejo vsi 
posamezniki, pari in ekipe, ki izpolnjujejo pogoje, ki določajo sistem 
tekmovanja. 
 

14. člen 
 
Samo en posameznik, par ali ekipa lahko osvoji naslov državnega prvaka 
Republike Slovenije med tekočim letom ( koledarsko leto ). 
 

15. člen 
 
Državna prvenstva za posameznike, pare in ekipe organizirajo enotno. 
Tekmovanje mora biti sestavljeno iz najmanj dveh (2) krogov. Izjemoma lahko 
za uvrstitev šteje le en krog in to v primeru, če več tekmovanj ni bilo mogoče 
izvesti zaradi višje sile. 
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16. člen 
 
Državno prvenstvo se smatra za veljavno, če je v prvem krogu nastopilo iz tre 
klubov najmanj 9 tekmovalcev in v zaključnem krogu iz treh klubov najmanj 
šest tekmovalcev. 
 
 

OBVEZNOSTI VSEH SODELUJOČIH 4. 
 

17. člen 
 
Organizator tekmovanja je dolžan: 
 
- razpisati propozicije tekmovanja 
- priskrbeti dovoljenje za tekmovanje 
- imenovati glavnega sodnika tekmovanja 
- priskrbeti priznanja 
- obvestiti pristojne organe o kraju in času tekmovanja ( uprava za pomorstvo, 
priglasitev javne prireditve) 
- priskrbeti hitri čoln za vodstvo tekmovanja 
- poskrbeti za prisotnost reševalca s popolno potapljaško opremo 
- zagotoviti prisotnost zdravnika ali za to usposobljene osebe medicinske stroke 
- priskrbeti sredstvo za dajanje zvočnega signala ali svetlobnega znaka na 
začetku in koncu tekmovanja 
- priskrbeti tehtnico 
- organizirati prostor za tehtanje ulova 
- zagotoviti prostor za sestank 
- poskrbeti, da so vsi tekmovalci seznanjeni s področjem in trajanjem 
tekmovanja 
 

18. člen 
 
Glavni sodnik je na tekmovanje dolžan prinesti: 
 
- pravilnik o tekmovanju v podvodnem ribolovu pri SPZ 
- propozicije tekmovanja 
- verifikacijski list ( Prijava tekmovalcev in identifikacija tekmovalcev) 
- podpisane izjave odgovornosti tekmovalcev 
- vse potrebne dokumente za določanje končnih uvrstitev 
- zapisniški list za vsakega tekmovalca pri tehtanju in točkovanju ulova 



 

stran 5 od 5 
 od  

 
19. člen 

 
Vsak tekmovalec je dolžan: 
 
- prinesti in pokazati člansko karto SPZ za tekoče leto 
- predložiti zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od šest mesecev 
- predložitipotrdilo enega od staršev ali skrbnika, da se lahko udeleži 
tekmovanja ( starost tekmovalca 16- 18 let) 
- spoštovati propozicije 
- spoštovati pravilnik o tekmovanju v podvodnem ribolovu pri SPZ 
- v paru z drugim tekmovalcem zagotoviti motorni čoln, oziroma poskrbeti za 
spremstvo, če je tekmovalec sam 
- vsak čoln mora imeti svojega barkajola- sodnika na čolnu 
- vsak tekmovalec mora imeti hladilno torbo, ter ribo shranjevati v torbi 
- se držati pravil protokola ob organizaciji državnega prvenstva 
 

20. člen 
 
Med tekmovanjem v podvodnem ribolovu je dovoljena uporaba sledečih 
sredstev: 
- neomejeno število pušk 
- zaščitna obleka 
- plavuti 
- maska 
- dihalna cevka 
- pas z utežmi 
- podvodna svetilka 
- nož 
- največ 2 boje 
- kljuka 
 
Med tekmovanjem je prepovedana uporaba elektronskih naprav za iskanje rib 
in ugotavljanje globine ter strukutre morskega dna. 
 
 
 
 
 

5. IZVAJANJE TEKMOVANJA 
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21. člen 

 
Vodstvo tekmovanja je sestavljeno iz: 
 
- glavni sodnik 
- predstavnik SPZ 
- predstavnik tekmovalcev 
- tajnik tekmovanja 
- zdravnik ali za to usposobljena oseba medicinske stroke 
 

22. člen 
 
Aktivni tekmovalec je lahko v vodstvu tekmovanja. 
 

23. člen 
 
Glavni sodnik je predsedujoči v vodstvu tekmovanja. Vsi člani vodstva 
tekmovanja, tekmovalci in ostale osebe, ki so angažirane v zvezi s 
tekmovanjem so dolžni se držati navodil glavnega sodnika, ki imajo pravico: 
 
- zamenjati člane vodstva tekmovanja (razen delegata SPZ) 
-  prekiniti ali skrajšati čas tekmovanja iz varnostnih razlogov 
- oddaljiti s tekmovanja tiste tekmovalce, za katere se ugotovi, da se             
obnašajo v nasprotju z odredbami pravilnika (diskvalifikacija). 
 
Glavni sodnik: 
 
- mora verificirati za tekmovanje vse tekmovalce, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 
16. člena tega pravilnika 
- ne sme dovoliti začetka tekmovanja brez prisotnosti reševalca s popolno 
potapljaško opremo in zdravnika, oziroma za to usposobljeno osebo iz 
medicinske stroke 
- mora stalno nadzorovati območje tekmovanja, skrbeti za varnost tekmovalcev, ter 
tekmovanje prekiniti, če je iz varnostnih razlogov to potrebno 
- mora pismene pritožbe, ki so bile uradno predane rešiti pred pričetkom tehtanja 
ulova 
- mora na temelju predpisanega načina točkovanja, ter načina določanja uvrstitev 
sestaviti končno lestvico posameznikov, parov in ekip, ter na razglasitvi rezultate 
javno objaviti 
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- mora sestaviti zapisnik o tekmovanju in ga z vso pripadajočo dokumentacijo pošlje 
organizatorju najpozneje 3 dni po končanem tekmovanju 
- strogo izvaja določbe tega pravilnika 
- izvrši prijavo disciplinski komisiji v slučaju kršitve 30. člena 
- čolne in usposobljene barkajole, si tekmavalci priskrbijo sami. V nasprotnem 
primeru so tekmovalci diskvalificirani in ne morejo štartati. Barkajoli so istočasno 
tudi sodniki in so predhodno žrebani za v čoln, ki ni njihov član. Tekmovalci, ki 
hočejo obdržati barkajole morajo zagotoviti prostor v prvotnem čolnu za nevtralnega 
sodnika in še enega sodnika za nasprotni čoln. 
 

24. člen 
 
Tajnik tekmovanja: 
 
- vodi zapisnik tekmovanja 
- potrjuje verifikacijsko listo in ostale dokumente, ki so povezani s tekmovanjem 
- podpisuje zapisnik tekmovanja 
 

25. člen 
 
Zdravnik ali druga usposobljena oseba medicinske stroke: 
 
- vodi službo prve pomoči 
- preveri zdravniška potrdila 
- lahko prepove ali prekine tekmovanje tekmovalcu, če ugotovi, da le-ta za 
tekmovanje ni sposoben kljub zdravniškemu potrdilu. Če zdravnik tako določi je to 
dokončno in se pismeno priloži k dokumentaciji tekmovanja. 
 

26. člen 
 
Področje tekmovanja odredi vodstvo tekmovanja s tem, da upošteva meterološko 
napoved in druge pogoje, katere so najbolj pomembne za varnost vseh sodelujočih in 
to na dan tekmovanja. 
Če se vodstvo tekmovanja ne more dogovoriti o področju tekmovanja, le-tega določi 
glavni sodnik najpozneje 15 minut pred začetkom tekmovanja. 
 
 

27. člen 
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Dan pred tekmovanjem je vsem prijavljenim tekmovalcem in njihovim 
spremljevalcem prepovedan ribolov s podvodno puško na širšem področju 
tekmovanja. Kršitelji tega člena bodo obvezno diskvalificirani. 
 

28. člen 
 
Tekmovanje traja praviloma 6 ur. 
Če se tekmovanje prekine, vendar je od začetka tekmovanja do prekinitve preteklo 
več kot polovica časa predvidenega za tekmovanje po propozicijah se tekmovanje 
smatra za veljavno. 
Ravno tako se smatra tekmovanje za veljavno tudi, če se postopa po navodilih 
glavnega sodnika v zvezi 23. člena tega pravilnika. 
 

29. člen 
 
Med tekmovanjem je tekmovalec dolžan: 
 
- napenjati puško z lastno močjo v vodi 
- prenehati plavati in se potapljati, ter se povzpeti na čoln oziroma na obalo po danem 
znaku ali preteku časa za tekmovanje. Izjemoma se lahko po izteku časa iz morja 
dvigne oprema, vendar samo ob prisotnosti člana vodstva tekmovanja. Riba 
uplenjena med tekmovanjem, vendar izvlečena po koncu tekmovanja se ne točkuje. 
- vleči bojo in se ne oddaljevati od nje več kot 25 metrov 
 

30. člen 
 
Tekmovalcu je prepovedano: 
 
- dati ali sprejeti ulov drugega tekmovalca 
- vleka s čolnom pod in nad morsko gladino 
- zapuščati področje tekmovanja 
- loviti ribo, ki v trenutku lova ni bila živa oziroma svobodna 
- zapuščati področja tekmovanja, vkrcati se na tuje plovilo ali v notranjost obale 
- oddati ribo, ki ni bila ulovljena na tekmovanju 
- oddati ribo, ki jo tekmovalec ni sam uplenil 
 
 

31. člen 
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Vsak primer ulova se lahko pregleda in odpre na zahtevo člana vodstva tekmovanja 
ali katerega koli tekmovalca. V slučaju spora, vendar po zaslišanju, odločitev 
sprejema glavni sodnik. Če ugotovi prekršek se tekmovalec obvezno diskvalificira. 
Zapisnik o diskvalifikaciji se priloži dokumentaciji tekmovanja. 
 

32. člen 
 
Vsaki diskvalifikaciji na tekmovanju sladi disciplinska prijava glavnega sodnika. 
 

6. TOČKOVANJE 
 

33. člen 
 
Točkuje se vsaka ulovljena riba v zoološkem smislu težka najmanj 400 g. Vsak 
veljaven primerek se točkuje s 400 točkami. Vsak gram težji od 400 g navzgor do 10 
kg velja od 400 do 10.000 točk. 
Za točkovanje se upošteva 10 primerkov iste vrste ribe. 
Murenoidi (ugorji, morene, mačke, ipd...) veljajo 2000 točk v kolikor njihova teža 
doseže aku oreseže 2500 gramov. Za točkovanje se upošteva 10 primerkov vrste 
murenoide-divjačine. 
Vsaka različna vrsta ribe se šteje 1000 točk. 
Minimalna teža za KIRNIJO je 3000 gramov. 
 
Riba "LUNA" SE NE TOČKUJE. 
 
V primeru organizacije tekmovanja izven REPUBLIKE SLOVENIJE se točkovanje 
izvede, kot je navedeno v 5. členu pravilnika. 
 

34. člen 
 
Končni vrstni red posameznega tekmovanja se določi na podlagi težinskih točk. V 
slučaju istega števila težinskih točk dveh ali več tekmovalcev, je boljši tisti, ki ima 
več ulovljenih veljavnih rib. Brez veljavnega ulova, tekmovalec ne more biti uvrščen. 
 
 
 
 

35. člen 
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Pri tekmovanjih, ki so sestavljena iz dveh ali več krogov se vrstni red tekmovalcev 
določi na podlagi plasmanskih točk iz vseh tekmovanj. V slučaju istega števila 
plasmanskih točk se upošteva število težinskih točk iz vseh krogov. V kolikor so tudi 
težinske točke enake je boljši tisti, ki ima ulovljenih več veljavnih primerkov. 
Vsi tekmovalci, ki so brez veljavnega ulova, oziroma se določenega kroga 
tekmovanja niso udeležili, dobijo toliko plasmanskih točk, kolikor je bilo v 
določenem krogu prijavljenih tekmovalcev. 
Uvrstitev parov in ekip se določa na podlagi dokončnih rezultatov posameznikov in 
to na podlagi končne uvrstitve. Tekmovalci parov in ekop se določijo ob prijavi 
tekmovalcev na tekmovanje. 
 

7. POSTOPEK PRITOŽBE 
 

36. člen 
 
Pritožbo zaradi nepravilnosti med tekmovanjem lahko vloži vsak tekmovalce.  
Pritožba se vloži osebno pri glavnem sodniku pred tehtanjem z vplačilom zneska 
določenega v propozicijah tekmovanja. Dokler se pritožbo ne reši, se tehtanje ne 
more začeti.  
V primeru, da se pritožba reši pozitivno se vplačani znesek vrne. 
V primeru, da se pritožba zavrne, vplačani znesek ostane organizatorju. 
Tekmovalcu, ki je diskvalificiran se ulova ne tahta. 
 

37. člen 
 
Pritožbo rešuje glavni sodnik v dogovoru z vodstvom tekmovanja. V kolikor se z 
vodstvom tekmovanja glavni sodnik ne more dogovoriti, o pritožbi odloča 
samostojno. O celem pritožbenem postopku tajnik tekmovanja vodi zapisnik, ki se 
priloži poročilu o tekmovanju. 
 

38. člen 
 
V kolikor pride do pritožbe po končanem tekmovanju v zvezi kršitev določenih 
členov tega pravilnika, pritožbo rešuje komisija za podvodni robolov pri SPZ, ki 
hkrati ugotavlja regularnost tekmovanja. 
 
 
 

8. KONČNE DOLOČBE 
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39. člen 
 
Za vsa vprašanja, ki niso predvidena v tem pravilniku, veljajo pravila CMAS.  
Kršenju oziroma neizvrševanju tega pravilnika sledi uvedba disciplinskega postopka. 
 
 
 
Ta pravilnik je sprejel .......................................................... na predlog komisije 
za podvodni robolov pri SPZ dne .....................................in začne veljati z dnem  
20.04.2000. 
 


