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Competitia tinerilor pescari 
16-18 iunie 2017 

 
 
 

REGULAMENT  
 

DISPOZITII GENERALE 
 
ARTICOLUL I.  

1. Echipele pot fi formate din maxim 3 concurenti cu drepturi depline in concurs, reprezentantul echipei 
fiind obligatoriu sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani. 

2. In caz de forta majora se permite o singura schimbare in cadrul echipei (pe tot parcursul concursului). 
3. Concursul este C & R – Catch and Release. 

  
ARTICOLUL II.  

1. Este permisa circulatia pe balta doar a masinilor arbitrilor, organizatorilor sau proprietarului, dar asta 
doar pe timpul zilei. Concurentii sunt obligati sa anunte potentialii vizitatori, ca nu au voie sa intre cu 
masina pe balta.   

2. Concurentii NU au voie sa paraseasca standul, decat cu acordul arbitrilor si numai pentru nevoi 
fiziologice sau cantarire in standul vecin. 

3. Concurentii sunt obligati sa pescuiasca in liniste, fara exces de alcool si sa pastreze un comportament 
civilizat.   

4. Inainte de inceperea concursului, arbitri vor verifica prezenta minciocului ecologic cu deschidere 
mare, a celor 5 saci de pastrare mari obligatorii.  

5. Fiecare pescar trebuie sa fie dotat obligatoriu cu minciog de crap cu deschidere mare! Acest 
regulament il va primi fiecare echipa la inceputul concursului. 

6. In cazul in care apar neintelegeri intre doi concurenti vecini (referitoare la zona de pescuit) cel care ia 
decizia finala este arbitrul sef. 

7. Concurentii sunt rugati sa lase standul in perfecta stare de curatenie la final, fara chistoace de tigari , 
coji de seminte sau gunoaie imprastiate.  

8. Nadirea si lansarea se desfasoara din perimetrul standului si numai de pe mal.  
9. Fiecare echipa este responsabila in legatura cu echipamentul de campare, paturi, umbrele, scaune. 

 
NADIREA  
ARTICOLUL III.  

1. Este interzisa folosirea momelilor vii (in caz contrar toata echipa va fi descalificata). Este permisa 
numai folosirea mixurilor, porumbului, semintelor, boilies-urilor si peletelor. 

2. Este permisa numai nadirea manuala. Se poate folosi bastonul de nadire (cobra), cupa de nadire, 
catapulta, racheta de nadire si accesoriile PVA (fire solubile, pungi solubile, saci solubili). 

3. Este interzisa nadirea grea (cu racheta de nadire, catapulta sau cupa de nadire) de la ora 20:00 pana 
la ora 08:00. 

4. Porumbul pentru nadit trebuie sa fie OBLIGATORIU fiert. 
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5. Nadirea de orice fel se poate face numai dupa Startul Concursului. 
 
 
 
CONDITII DE PESCUIT  
 ARTICOLUL IV. 

1. Se pescuieste cu 4 lansete, ( 3,60 m pina la 3,90 m). Se pot tine in stand oricate lansete de rezerva 
gata de atac, incarcate, dar separat de celelalte 4. 

2. Pescuitul se face cu un singur carlig pe montura. Este obligatorie folosirea monturilor care sa permita 
eliberarea crapilor in caz de rupturi (montura culisanta sau cu plumb pierdut).  

3. Se pescuieste doar in fata standului, iar lanseurile spre stanga sau spre dreapta NU sunt permise. 
4. Nu este obligatoriu rod pod-ul. 
5. Concurentul care este prins in drill la terminarea concursului mai are la dispozitie inca 15 minute. 
6. Concurentii sunt obligati sa fie dotati cu mincioc cu deschidere mare. 
7. Se poate intra in apa pana la nivelul genunchilor dar numai in timpul drillului (cu minciocul sau cu 

lanseta). 
8. Nu se permite legarea sacilor cu capturi in afara standului. 
9. Lungimea maxima a inaintasului folosit nu poate sa depaseasca 12 m. 
10. Toate capturile se elibereaza dupa cantarire. 
11. In cazul unui drill, este permisa intrarea in standurile vecine pentru scoaterea pestelui. 

 
CANTARIREA  
ARTICOLUL V.  

• Puncteaza numai crapul comun, oglinda sau ten (amur), de la 1 kg. Nu puncteaza nici o alta specie 
nespecificata in regulament. 

• La fiecare cantarire participa si semneaza obligatoriu un vecin de stand si 2 arbitrii. 

• Cantarirea oficiala se face pentru fiecare captura, iar semnaturile se fac in mod citet in dreptul 
fiecarui peste cantarit. 

• Concurentii sunt obligati sa cheme arbitrii pentru cantarire, la fiecare captura. 

• Este obligatorie pastrarea capturilor in conditii cat mai bune. In fiecare sac se poate pastra decat un 
singur crap. 

• Concurentii sunt obligati sa participe la cantaririle capturilor vecinilor de cite ori sunt solicitati. 

• Concurentii au dreptul sa acorde prioritate activitatilor de pescuit chiar si in timpul cantaririlor. 

• Cantarirea se face cu un singur cantar pentru fiecare sector (acelasi fel de cantar pentru toate 
sectoarele). 

• Daca vor interveni alte probleme care nu sunt trecute in acest regulament, se va lua o hotarare 
impreuna cu reprezentantii fiecarei echipe in parte, arbitrii si organizatorii, in decurs de o ora de la 
semnalarea problemei 

 
SANCTIUNI  
ARTICOLUL VI. 

1. Arbitrii sunt obligati sa aplice regulamentul, sa se autosesizeze cand este cazul si sa noteze 
avertismentele pe foaia de arbitraj. Altfel, avertismentul nu este valabil.  

2. Daca o echipa prezinta la cantarire un crap ranit, din vina acestora, captura nu va fi validata, 
echipa  primeste un avertisement si va fi depunctata cu 10 Kilograme.  
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3. In cazul in care sunt incalcate regulile concursului, la prima abatere se da avertisment scris, la a doua 
abatere echipa respectiva va fi depunctata cu 10 kilograme, iar la a treia va fii eliminata din concurs. 

4. Daca o echipa prezinta la cantarire un crap mort, indiferent de motiv, echipa respectiva va fi 
descalificata si va fi obligata la plata pestelui conform regulamentului baltii Creata 3. 

5. Furtul startului de catre un concurent sau o echipa, se va sanctiona cu avertisment si 10 kg. penalizare. 
6. Contestatiile pot fi aduse la cunostiinta arbitrului principal doar in scris si in cel mult 15 minute de la 

consumarea faptei, in cazul in care arbitrul nu se autosesizeaza. Orice contestatie ulterioara, scrisa 
sau verbala, nu va mai fi luata in seama. 

 
PUNCTAJ 
ARTICOLUL VII. 

• Cantitatea de peste in kilograme, capturata pe toata perioada concursului. 

• La finalul concursului se cumuleaza cantitatiile si se declara castigatorul competitiei de crap. 
 
DURATA  CONCURSULUI 
ARTICOLUL  VIII. 

Vineri     -  ora 14.30    Sedinta tehnica, semnare declaratii proprie raspundere.  
                                   -  ora 16.00    Intrarea in stand, Pregatirea standului si echipamentului 

Vineri   - ora 17.00    Start concurs 
Duminica    - ora 12.00  Stop concurs – festivitatea de premiere. 

 
DISPOZITII FINALE 
ARTICOLUL IX.  

1. Tragerea la sorti va avea loc in saptamana dinaintea concursului. Ora si locatia de intalnire va fi 
anuntata oficial in apropierea evenimentului, pe pagina de web a CTMB si pe pagina de Facebook a 
evenimentului. 

2. Din momentul terminarii sedintei tehnice vor exista circa 60 minute pentru pregatirea standului si 
echipamentului. 

1. Echipamentul trebuie montat in totalitate in interiorul standurilor.  
2. Este interzisa folosirea sub orice forma a sonarului, sonda ratusca, barca de nadit.  
3. Este interzisa iluminarea standului pe timpul noptii, cu exceptia luminii de cap si a luminii din cort. 
4. Este interzis sa se faca focul pe timp de noapte. 
5. Este interzisa primirea de nada exterior  in timpul concursului. 
6. Toate echipele au obligativitatea semnarii de luare la cunostinta a prezentului regulament. 

 
 
Data:          Am luat la cunostinta: 

Echipa………………………………………………………….. 
1.  
2.  
3.  

 


