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PESCUIT SPORTIV
Coordonator: Conf.univ.dr. Carmen Georgeta NICOLAE
Tel.: 0722511411
e-mail: carmennicolae19@yahoo.com
REGULAMENT CONCURS DE PESCUIT SPORTIV
Echipele vor fi formate din 2 studenti, înscrisi la universitătile partenere, care, in timpul
desfasurarii concursului, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Înainte de începerea concursului, fiecare student participant trebuie sa prezinte
organizatorilor Carnetul de student vizat pe anul universitar in curs, precum si Cartea de
identitate; neprezentarea documentelor de identificare atrage eliminarea din concurs;
2.Fiecare echipa isi trage la sorti numarul de ordine, in functie de acesta se va face
extragerea standurilor;
3. Standurile vor avea 6-7 metri, pescuitul realizandu-se de pe ponton;
4. Organizatorii competitiei numesc o comisie alcatuita din 3 persoane pentru
monitorizarea si evaluarea rezultatelor concursului;
5. Concursul se desfasoara intr-o singura mansa, fara schimbarea standurilor initiale;
6. Daca de la o universitate exista un singur participant la concurs, acesta poate
reprezenta echipa si poate concura in conditiile stabilite prin prezentul regulament;
7. Se pescuieste cu un numar de maxim de patru ustensile pentru fiecare echipa [la
alegere dintre: pescuit cu varga fixa, feeder, match sau lansete destinate exclusiv pescuitului
la crap]. Fiecare montura va fi cu un singur carlig, carlig ce va fi montat obligatoriu in
capatul liniei. Este permisa folosirea markerilor; pe mal concurentul poate avea un numar
nelimitat de undite de rezerva;
8. La intrarea in standuri concurentii au la dispozitie o ora pentru pregatirea ustensilelor
si a nadei, timp in care se interzice pescuitul sau nadirea;
9.In standuri, coechipierii se pot consulta si ajuta la scoaterea pestilor capturati;
10. Se puncteaza crapul, carasul, platica;
11. Scoaterea pestelui se face in limita sectorului fiecarei echipe, fara a deranja vecinii
de stand;
12. Pestii prinsi se mentin vii in saci de păstrare pentru crap (în mod obligatoriu, fiecare
echipă va avea minim 10 saci si un spray antiseptic), pana la finele perioadei de concurs;
13. La semnalul de incetare a concursului, concurentii isi scot din apa ustensilele de
pescuit si asteapta comisia de arbitraj pentru evaluarea rezultatelor;
14. Este interzisa intrarea in apa;
15. Este interzis consumul de bauturi alcoolice in timpul concursului;
16. Clasamentul final se stabileste dupa cantarirea pestilor, in functie de cantitatea
capturata; dupa concurs, pestii prinsi se elibereaza in mediul lor;
17. Tragerea la sorti se va face in ziua concursului;
18. Cantitatea maxima de nada uscata admisa este de 10 kg pentru fiecare echipa;
19. Durata concursului este de 10 ore.
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Alte dispozitii :
- Dupa incheierea mansei, sacii de păstrare pentru crap vor fi ridicați din apa la sosirea
arbitrului pentru cantarire, dupa care pestele va fi eliberat cu grija, in prezenta unui
organizator;
- Cantarirea se va efectua cu un singur cantar de catre arbitrul principal, concurentul in
cauza si obligatoriu, un vecin de stand; cantarirea se face si se inscrie in grame, intr-un tabel
pe care vor semna: concurentul, arbitrul si unul dintre vecinii de stand; nici o reclamatie
ulterioara nu va fi luata in considerare;
- Concurentii vor nadi si pescui numai in fata standului propriu;
- In timpul mansei concurentii sunt obligati sa pastreze linistea; sunt interzise
convorbirile cu vecinii de stand, folosirea radiourilor, etc.;
- In cazul folosirii de cuvinte injurioase sau obscene la adresa altor concurenti,
arbitrilor sau organizatorilor, vinovatul este eliminat din concurs;
- Concurentii nu au voie sa scoata capturile in afara standului; in cazul in care pestele a
depasit limita standului, acesta nu puncteaza;
- Plecarea si revenirea de la stand se face numai dupa anuntarea arbitrului de sector;
- Orice incercare de fraudare atrage dupa sine descalificarea concurentului sau a
concurentilor implicati;
- In caz de vreme nefavorabila, ce poate pune in pericol viata concurentilor (furtuna,
descarcari electrice, vant foarte puternic), organizatorii pot intrerupe partial sau total
desfasurarea concursului;
- Orice partide de pescuit implica riscuri inerente de accidente, pe care, este de la sine
inteles, participantii la concurs si le asuma; in consecinta, organizatorii nu pot fi trasi la
raspundere in cazul producerii unor accidente nedorite;
- Daca intervin probleme care au fost omise din prezentul regulament, acestea vor fi
solutionate la fata locului de catre organizatori.
Nota: - persoanele care insotesc echipele concurente, asista la concurs din pozitii
situate in afara standului; apelativele cu voce tare, care stanjenesc desfasurarea normala a
concursului, sunt interzise; membrii comisiei de arbitraj se pot deplasa (in liniste) pentru a
observa si asigura desfasurarea normala a concursului;
- plecarea catre locul unde este organizat concursul de pescuit sportiv se face la
ora 5,00 AM, in ziua de 11 mai 2012.
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