REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PESCUIT

1. Se va pescui cu maxim 4 lansete de participanţi (sau 2 bete si 2 lansete), cu monturi cu
maxim doua cârlige . Se va pescui la toate speciile de pești.
2. La concurs participa numai locuitorii oraşului Turceni , aceştia putându-se inscrie la
concurs pe baza unei copii de pe buletin sau carte de identitate pe care se va trece
numărul de telefon pentru contact si care se depune la Primăria orașului Turceni,
biroul nr.14. Înscrierile au loc pana la data de 23.07.2017

3. Concurenţii vor nadi si pescui numai in fata standului propriu. Este interzisa nadirea din
barca sau cu navomodele. Se pot folosi balize pentru semnalizarea locului unde s-a nadit.
Orice încălcare a acestor reguli atrage dupa sine descalificarea participantului.
4. Concurenţii sunt obligaţi sa aiba grija sa nu se rănească si nu au voie sa intre in apa.
5. Concurenţii sunt obligaţi sa trateze competiţia cu sportivitate si fara excese ce pot deranja
restul participanţilor la concurs.
6. Nu este permis comportamentul nesportiv.
7. Un concurent poate participa la o singura proba de concurs.
8. Pe timpul concursului, concurenţii nu au voie sa primească ajutor de la nici o persoana, din
afara concursului, la scoaterea capturii.
9. Cântărirea se face si se inscrie in grame, intr-un tabel pe care-l vor semna concurentul, si
membrii comisiei. Nici o reclamatie ulterioara nu va fi luata In consideraţie.
10. Clasamentul final se stabileşte dupa cantitatea totala de peste prinsa pe toata durata
concursului. In caz de egalitate, pentru orice premiu, câştigătorul va fi desemnat dupa cea
mai mare captura.
11. In timpul concursului, concurenţii sunt obligaţi sa păstreze liniştea, in cazul nerespectarii
acestei reguli se acorda avertisment. In cazul folosirii de cuvinte injurioase sau obscene la
adresa altor concurenţi, sau organizatorilor, vinovatul este descalificat automat.
12. Concurenţii nu au voie sa scoată capturile in afara standului. In caz de abatere, el va fi
descalificat. De asemenea, plecarea din stand sau schimbul de locuri se face numai dupa
primirea aprobării de la membrii comisiei.
13. Daca intervin probleme care au fost omise in regulament, acestea vor fi soluţionate la fata
locului de organizatori. Avertismentele pentru diferitele tipuri de abateri pot fi cumulate; la
2 avertizări diferite, concurentul va fi descalificat.
13. Orice incercare de frauda atrage dupa sine descalificarea participantului.
14. In cazul in care un concurent refuza sa pescuiasca in standul al carui numar l-a tras la sorti,

acesta poate pescui in cadrul concursului, in zona neamenajata.
15. In caz de vreme nefavorabila, ce poate pune in pericol viata concurenţilor (furtuna,
descărcări electrice, vant foarte puternic), organizatorii pot intrerupe parţial sau total
desfăşurarea concursului. O decizie privind eventuala reprogramare a concursului,

eventual stabilirea câştigătorilor in baza rezultatelor obţinute, pana la intreruperea
concursului, va fi luata pe loc de organizatori.
16. Orice partida de pescuit implica riscuri inerente de accidente, pe care, este de la sine
înţeles, participanţii la concurs si le asuma. In consecinţa, organizatorii nu pot fi traşi la
răspundere in cazul producerii unor accidente nedorite.
17. Fiecare concurent va primi sau va citi, inainte de înscrierea în concurs, un exemplar din
acest regulament, pe care se obliga, prin semnătura de pe fisa de înscriere, sa îl respecte.
18. Concursul incepe Duminica in data de 23.07.2017 ora 06:00 si se va desfăşura pe durata de
4 ore si jumatate pana la ora 10:30.
19. Primirea participanţilor, tragerea la sorti a standurilor de concurs si înscrierea la concurs se
va face se va face începând cu ora 06:00.
20. Locaţie Balta Murgesti
21. La fiecare captura, concurentul este obligat sa anunte comisia de organizare in vederea
cântăririi, masurarii si validării rezultatului.
22. Dupa festivitatea de premiere se va servi o masa.
NOTA:
1. Se vor puncta următoarele specii pentru cea mai mare captura cu
dimensiunile minime :
a) Stiuca - 40 cm.
b) Bibanul- 18 cm.
c) Somn -50 cm
d) Caras – 18 cm
e) Lin – 18 cm
f) Rosioara – 15 cm
g) Crap – 20 cm
2. Comisia este obligata sa aplice regulamentul, sa se autosesizeze cand este cazul si sa
noteze avertismentele in foaia de observaţie.
3. Contestaţiile pot fi aduse la cunoştinţa comisiei, numai in scris si în cel mult in timp de o
ora de la consumarea faptei. Orice contestaţie ulterioara nu va mai fi luata in seama.
4. Numărul maxim de lansete permis la pescuit este de 4 lansete de participant (sau 2 bete ,
2 lansete).
5. In cazul aparitiei unor situatii neprevazute, comisia de organizare va decide solutionarea
acestora.
6. Premierea participanţilor se va face astfel:

- Categoria Cel mai mare peste:
Locul I: 1 cupa, 1 set fir+ac+nada, 1 diploma, 1 lanseta;
Locul I: 1 set fir+ac+nada, 1 diploma;

Locul I: 1 set fir+ac+nada, 1 diploma.
- Categoria Cel mai tanar pescar:
Locul I: 1 cupa, 1 set fir+ac+nada, 1 diploma, 1 lanseta ;
- Categoria Cel mai varstnic pescar:
Locul I: 1 cupa, 1 set fir+ac+nada, 1 diploma, 1 lanseta ;

La sfârșitul competiției, toți participanții vor fi invitați la o masă câmpenească.

Responsabil eveniment
Consilier personal al primarului
Cilibiu Aurelian

