
 
 

 
 

 

Regulament 

„CLUB CHAMPIONSHIP– 2021” 

Etapa IV  de pescuit la crap. 

 

 
 
• Data desfășurării: 09-12 septembrie 2021. 

• Număr de echipe: maxim: 15. 

• Punctat: de la 1.5 kg (crap, ten). 

• Numărul de participanți în echipă: 1-3. 

• Lansete de pescuit în același timp în apă, nu mai mult de: 4. 

• Locul desfășurării:  Lacul Corjova. 

• Taxa de participare: 2500 lei de echipă 

 

Programul competiției: 

• Înregistrarea sosirilor: 09:00 - 09:20 (în ziua începerii competiției). 

• Brifingul căpitanilor: 09:30 - 09:50 (în ziua începerii competiției). 

• Tragerea la sorț: 10:00 – 10: 20 (în ziua începerii competiției). 

• Plecare pe sectoarele de pescuit, la ora 10:30 (în ziua începerii competiției). 

• Start: la ora 12:00 (în ziua în care începe competiția). 

• Finalizare: 12:00 (în ziua în care se încheie competiția). 

  Premiere: 14:00 (în ziua în care se încheie competiția). 

  Câștigătorul este determinat după 72 ore de concurs: 

• În conformitate cu „Greutatea totală” a tuturor peștilor de tip crap și ten. 

• Dacă punctele echipelor coincid, „câștigătorul este calculat în funcție de greutatea medie” 

• Dacă o echipă care nu a ajuns la tragerea la sorți sau a fost observată într-o sesiune de 

antrenament (pe lac) cu mai puțin de 3 zile înainte de începerea competiției nu are voie să 

concureze, iar taxa de înscriere nu este rambursabilă. 

 

 

Organizatori și arbitri: 

 
• Organizator –KosherBaits, SonikSports Moldova 

• Arbitru-Șef – Gicu Burduja 

 

1. Ordinea extragerii: 
 

Fiecărei echipe, în conformitate cu tragerea la sorți, i se alocă un sector de pescuit cu 

numerotare. 

1.1. Un membru al echipei, conform listei de înregistrare, extrage ordinea extragerii. 

1.2. Membrul echipei extrage numărul sectorului alocat acestei echipe, în funcție de categoria de 

sector. 

 

 

2. Reguli generale al concursului: 



 
 

 
 

 

2.1. Locul de gardă al arbitrilor și membrlor comitetului syndical și de organizare a competiției, 

precum și numerele lor de telefon mobil vor fi comunicate participanților la întâlnirea 

căpitanilor. 

2.2. Fiecare echipă primește un sector pentru pescuit. Toate acțiunile legate direct de pescuit 

trebuie efectuate numai în interiorul sectorului. 

În sector sunt lansete, corturi, umbrele și tot ceea ce este necesar pentru pescuit. 

2.3. Lățimea sectorului de pescuit alocat fiecărei echipe de pe țărm va fi limitată de steaguri sau 

panglici. Dacă nu este posibil de amplasat steagurile, echipa va fi informată de arbitrul-șef sau de 

arbitrul de competiție imediat după sosirea echipei în sector după extragere. Lățimea sectorului 

de pescuit pe apă este limitată de linii de extindere imaginare a liniilor de delimitare a sectorului 

de pe mal. 

2.4. Competițiile încep și se termină la semnal. Dacă înainte de semnalul despre sfârșitul 

competiției a existat o mușcătură (sau participantul a reușit să ridice lanseta pe care s-a produs 

mușcătura), echipa primește 15 minute să primească peștele. Se consideră că o echipă s-a 

încadrat în termenul alocat de 15 minute, dacă înainte de expirarea lor, peștele era luat în 

minciog. Dacă mușcătura a fost după semnalul sfârșitului competiției, atunci peștele nu este 

punctat. 

2.5. În sectorul de pescuit, pot fi localizați maximum 3(trei) sportivi. Antrenorul echipei are 

dreptul să fie în sector în timpul de zi pentru timp nelimitat și la timpul de noapte doar în 

prezența unui arbitru de competiție. În timp ce se află în sector, antrenorul echipei trebuie să fie 

liber văzut și nu are dreptul să participe la procesele fizice legate de pescuit, nădire, pregătirea 

momelilor, confecționarea momturilor și echipamentelor etc. 

2.6. Se punctează peștii de la 1,5 kg de greutate netă (crap, oglindă, liniară, solzoasă, crap gol și 

ten). Peștele cu daune evidente rezultate din pescuitul necorespunzător nu sunt punctați. În cazul 

prinderii unui exemplar vătămat, face posibilă tratarea peștelui și, cu permisiunea arbitrilor, 

cântărește și eliberează în mod deliberat peștele. 

2.7. Peștele prins ar trebui să fie introdus într-un sac de păstrare și până la momentul de 

cântărire, ar trebui să fie în apă. Toate operațiunile cu peștele (extragerea cârligului etc.) trebuie 

efectuată întro cadă specializată, umezite bine mai devreme. 

2.8. În cazul morții de pește din vina sportivului, aceasta implică descalificarea și compensarea 

rezervorului în cantitate (preț solicitat de rezervor) pentru un kilogram de pește decedat. 

2.9. Sacii cu pește prins ar trebui să fie amplasați departe de vegetația acvatică, trestii. După 

cântărirea și înregistrarea rezultatului în protocol, peștele trebuie eliberat cu maximă atenție de 

către unul dintre membrii echipei înapoi în rezervor. 

2.10. Activitățile de însoțire a pescuitului (pregătirea năzii, amplasarea taberei, lucrul cu uneltele  

etc.) ar trebui să fie efectuate numai de participanții la competiție și numai în interiorul 

sectoarelor repartizate echipei în cauză. 

2.11. Dacă în procesul de pescuit, peștele a intrat în zona sectorului vecin, reprezentanții echipei 

au dreptul să taie firul principal, iar peștele nu este inclus în clasamentul echipei. 

2.12. Operatori foto/video acreditați și alți reprezentanții mass-media nu au voie să intre în 

sector, doar însoțiți de arbitru sau organizatori și numai cu permisiunea căpitanului echipei. 

2.13. Arbitrii au dreptul să verifice în mod selectiv vehicule, corturi, echipamente, nade, momeli, 

monturi și lansetele de pescuit de la orice echipă, în orice moment, de un număr nelimitat de ori. 

2.14. La finalul competiției, sectorul de pescuit al fiecărei echipe trebuie să rămână curat, 

gunoiul trebuie colectat și ambalat în saci de gunoi pe care echipa trebuie să-i evacueze de sine 

stătător. 

2.15. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu sunt permise la concurs fără procură de la părinți. 

 

3. Ordinea și procedura de cântărire: 

 



 
 

 
 

3.1. Cântărirea peștelui prins este efectuată de către arbitri (arbitri asistenți). Înainte de cântărire, 

cântarul este fixat pe un trepied montat pe sol. În cazul eșecului unei scale, înlocuirea se face 

numai prin decizia arbitrului-șef al competiției. 

3.2. Cântărirea se efectuează la necesitate, dar nu mai rar de o data la 6 ore. 

3.3. Cântărirea peștelui se efectuează în prezența arbitrului și a unui reprezentant al echipei al 

căror pește este cântărit. Echipele trebuie să prezinte toți peștii disponibili la momentul 

următoarei cântăriri. 

3.4. Când se cântărește peștele, arbitrul ia numai citirile de pe cântar și înregistrează rezultatul în 

protocoalele pentru cântărirea peștelui prins. Înregistrările care indică rezultatele cântăririi 

trebuie să fie lizibile și inteligibile atât pentru arbitri, cât și pentru sportivi. În coloanele 

corespunzătoare ale protocoalelor, faptul de a stabili greutatea peștelui prins este confirmat 

obligatoriu prin semnătura acestuia: reprezentantul echipei al cărui pește este cântărit, unul dintre 

arbitri care efectuează procedura de cântărire pentru acest pește. 

3.5. Doar participanții echipelor al căror pește este cântărit au dreptul să scoată peștele din sacii 

de păstrare și să îl pună în sălteaua pentru cântărire. Nimeni, cu excepția membrilor echipei al 

căror pește este cântărit, arbitrii asistenți, arbitrii însuși (în cazul litigiilor), nu are dreptul să 

intervină în procesul de cântărire nici verbal, nici în alt mod. 

3.6. Sălteaua de cântărire este utilizată pentru a determina greutatea fiecărui specimen de pește 

individual. Trebuie să fie umectată înainte de fiecare cântărire ulterioară, iar cântaru trebuie 

alertat. 

3.7. Înainte de sosirea arbitrilor pentru cântărire, participanții nu ar trebui să scoată sacii de 

păstrare din apă. Peștele este scos din sac și transferat pe sălteaua de cântărire de către unul 

dintre membrii echipei. După cântărire, peștele este eliberat în rezervor sub supravegherea 

arbitrului asistent și / sau a arbitrului șef. 

3.8. În timpul cântăririi se permite controlul procesului de către reprezentanții echipelor din 

competiție, fără accesul acestora din urmă în sector. Locul de cântărire va fi selectat la marginea 

liniei sectoriale în zona de acces liber pentru toți concurenții și vizitatorii. 

3.9. Nu sunt acceptate proteste despre greutatea peștelui prins, procedura de cântărire în sine, 

după transferul sau întoarcerea peștelui în bazin și semnarea protocolului de către reprezentantul 

echipei. 

 

4. Unelte aplicate și procesut de pescuit: 

 
4.1. Pescuitul este permis cu numărul de lansete de cel mult 4 simultan în apă. Lungimea lansetei 

pentru pescuit, marcare și nădire nu trebuie să depășească 4 metri. 

4.2. Este permisă utilizarea unui singur cârlig pe fiecare lansetă. Boilies, cereale și imitațiile lor 

sunt premise exclusiv pe firul de păr! Atașarea pe vârful de cârlig INTERZISĂ! 

4.3. Este permisă utilizarea plumbilor care cântăresc cel puțin 50 de grame. 

4.4. Sunt permise numai monturile sigure care permit eliberarea de plumb în caz de rupere a 

firului principal de pescuit. 

4.5. Prinderea la feeder, tip swing, tip quivereste PERMISA!!! Folosirea momitorilor, arcurilor și 

lipirea momelei pe plumbi este PERMISĂ!!! Utilizarea momitorilor de tip ”flat method” este 

PERMISĂ!!! 

4.6. Ledcorul de înnainaș trebuie fixat doar prin „buclă în buclă” pentru a asigura trecerea 

plumbului prin ele. Folosirea oricăror îndepărtări rapide de metale (compuși metalici de diferite 

modele) este STRICT INTERZISĂ! 

4.7. Prezența minciogului pentru crapi cu o plasă moale este obligatorie în dril. Nu este permisă 

utilizarea minciogului cu o plasă din fir mono și o celulă mare. 

4.8. Fiecare echipă trebuie să aibă saci de păstrare a peștilor, o cadă de primire specială pentru 

crap, un minciog cu o celulă mică din fibre moi (firul mono este interzis) cu o diagonală de cel 

puțin 70 de centimetri și un antiseptic. 



 
 

 
 

   Înainte de începerea oficială sau în timpul competiției, fiecare echipă, la cererea arbitrului-șef 

al competiției și /sau a arbitrului competiției și /sau arbitrilor asistenți, trebuie să prezinte cel 

puțin 5 saci de păstrare pentru depozitarea peștilor, o cadă de primire a peștelui și antiseptic. 

4.9. Nu este permisă depozitarea mai multor pești într-un sac. Nu trebuie să existe plutele sau 

alte obiecte străine în sacii de depozitare. 

4.10. În competiții, utilizarea nadei și momeleii este permisă numai de origine vegetală (boilies, 

porumb, mazăre, pelete etc.), precum și duze artificiale care imită momeala de origine vegetală 

de mai sus. Este interzisă utilizarea de duze și momeală de origine animală (viermi, larve, 

insecte, atât vii, cât și morți, sânge, pește, carne, icre de pește etc.). 

4.11. Este permisa utilizarea și plasarea în iaz a lansetelor de tip marker (maximum 2).  

4.12. În timpul nădirii, este permisă utilizarea lansetelor spod. 

4.13. Lungimea lansetelor pentru pescuit, marcare și nadire nu trebuie să depășească 4 metri. 

4.14. Sunt permise numai mulinete inerțiale, inclusiv cu sistemul de byteraner. 

 

5. Ordinea de nădire: 
 

5.1. Nădirea este permisă doar cu ajutorul spombului, cobrei. 

5.2. Nădirea este posibilă numai din sectorul alocat pentru pescuit, în zona limitată de linia 

laterală a aceluiași sector. Alimentarea către sectoarele vecine, inclusiv direct la granița cu un 

sector vecin, este interzisă. 

5.3. Nadirea cu barcile de plantat este INTERZISA 

5.4. Intrarea în apă în timpul nădirii este permisă (pina la genunchi). 

5.5. Numărul maxim de nadă pe toată durata competiției nu trebuie să depășească 200 de 

kilograme. După semnalul de pornire, momeala suplimentară poate fi transferată sectorului o 

singură dată și numai într-o perioadă de timp determinată la brifingul căpitanilor. 

 

6. Protestele: 
 

6.1. În cazul încălcării drepturilor oricăreia dintre echipe, care a fost rezultatul încălcărilor și / 

sau nerespectării prevederilor prezentului regulament de către alți concurenți și /sau arbitri, o 

astfel de echipă are dreptul de a depune un protest scris. Timpul pentru scrierea protestului în 

scris este de 30 de minute din momentul declarației orale a căpitanului echipei despre intenția de 

a depune un protest. După 30 de minute de la momentul unei astfel de declarații orale, protestele 

nu sunt acceptate pentru examinare. 

6.2. Procedura de depunere a protestului de către echipe este plătită și se ridică la 300 de lei 

pentru fiecare protest depus. În caz de respingere a protestului, suma specificată va fi pusă la 

dispoziția comitetului de organizare a competiției. La examinarea pozitivă, această sumă este 

returnată echipei care a depus protestul. 

6.3. Protestul este depus în scris de către căpitanul echipei și semnat de toți membrii echipei. 

Protestul trebuie să conțină în mod necesar o descriere a esenței drepturilor încălcate ale echipei 

de protest, cu indicarea obligatorie a normelor și clauzelor din prezentul regulament care sunt 

încălcate (nerespectate), precum și indicarea obligatorie a celor care au comis infracțiunea. 

6.4. Dovada încălcării dispozițiilor și alineatelor din prezentele reglementări în timpul examinării 

protestului poate servi ca o listă exhaustivă a circumstanțelor faptice: 

6.4.1. Materialele video, materialele foto care înregistrează complet și în mod adecvat faptul 

încălcării în sine și dacă încălcarea durează în timp (de exemplu, pescuitul în afara sectorului, 

alocat echipei pentru pescuit etc.) - consemnează faptul începutului unei astfel de încălcări, 

înregistrează în deplină măsură identitatea infractorului sau apartenența sa la echipă sau la grupul 

de arbitraj (este posibil să se identifice un astfel de infractor). 

6.4.2. Mărturie (explicație) a cel puțin doi martori din două echipe diferite, diferită de echipa 

protestantă. 



 
 

 
 

6.4.3. Indicații (explicații) oricăruia dintre arbitrii asistenți ai competiției. 

6.4.4. Fixarea încălcării de către arbitrul-șef al competiției personal, inclusiv numai vizual. 

6.4.5. Înregistrări ale arbitrilor cu privire la avertismentul emis în procesul-verbal. 

6.5. Luarea în considerare a protestelor cu privire la încălcările din secțiunile paragrafelor 

• Secțiunea „Reguli generale a concursului”. 

• Secțiunea „Interdicții” - alineatele nr. 7.1.1 - 7.1.3, alineatele nr. 7.1.7 - 7.1.11, alineatele nr. 

7.1.14 - 7.1.15, precum și alineatele nr. 7.1.20 - 7.1.21 

• Secțiunea „Ordinea de intrare / ieșire a participanților la competiție” paragrafele nr. 9.1 - 9.2. 

• Secțiunea „Unelte aplicate și procesul de pescuit”, punctele nr. 4.1 - 4.9, alineatele nr. 4.11 - 

4.12. 

• Secțiunea „Ordinea de nădire” 

 din prezentele regulamente, se realizează individual de către arbitrul-șef al concursurilor. 

6.6. Juriul are în vedere protestele cu privire la încălcările legate de secțiunea „Retragere 

(descalificare) din concursuri” prezentelor reguli. Panoul de juriu include căpitanii selectați la 

brifingul căpitanilor, de asemenea arbitrul-șef al competiției este inclus în completul de juriu. 

6.7. Protestele privind distribuirea finală a locurilor sunt prezentate în scris, în conformitate cu 

procedura prevăzută în secțiunea „Proteste”, clauza 3 din prezentul regulament, în termen de 10 

minute de la publicarea protocolului final pe tabloul de anunțuri sau anunțul acestuia. După cele 

10 minute specificate, niciun fel de protest, inclusiv cu privire la distribuția finală a locurilor, nu 

va fi acceptat și nu va fi luat în considerare. Juriul are în vedere protestele privind distribuirea 

finală a locurilor. 

6.8. Când se iau în considerare protestele juriului, decizia se ia prin votul fiecărui membru al 

juriului. Decizia se ia cu votul cu majoritate simplă. 

6.9. Dacă Consiliul de Arbitraj ia în considerare un protest al unei echipe al cărei căpitan este 

membru al comisiei de arbitraj, un astfel de căpitan nu participă la vot. În cazul în care rezultatul 

unui astfel de vot (fără participarea căpitanului echipei de protest) voturile sunt împărțite 

uniform, votul arbitrului-șef al competiției va predomina, iar decizia va fi considerată adoptată 

prin votul arbitrului-șef al competiției (votul este decisiv). 

 

7. Interdicții: 
 

La competiții, participanților (reprezentanții echipei) sunt strict interzise: 

7.1.1. Mișcarea vehiculelor participanților la competiție, cu excepția vehiculelor proprietarilor 

rezervorului, organizatorii competiției și arbitrilor. În cazul unei necesități urgente de mișcare cu 

transportul, o astfel de autorizație poate fi acordată concurentului exclusiv de arbitrul-șef al 

concursului. 

7.1.2. Pentru a intra în sectorul de pescuit învecinat / teren pentru participanții la competiție, cu 

excepția arbitrilor asistenți ai arbitrului, a lucrătorilor rezervorului și a antrenorului echipei. 

Efectuați acțiuni direct legate de pescuit dacă peștele a intrat în sectorul vecin (pescuitul, luarea 

peștilor în minciog) în afara sectorului alocat pentru pescuit. Desfășurarea de activități care 

însoțesc pescuitul (pregătirea nadei, amenajarea taberei, pregătirea uneltelor în condiții de lucru 

etc.) în afara terenului de centură alocat. 

7.1.3. Lansările cu lansetele de lucru, până când este emis un semnal pentru începutul oficial al 

competiției. 

7.1.4. Manipularea peștelui pe săltea uscată sau plasarea acestuia într-un sac de păstrare uscat. 

7.1.5. De a accepta de la participanții la competiție, invitați sau oricare alt terț orice fel de furaje, 

inclusiv sub formă de nadă, momeală și ingrediente pentru aceștia, o excepție este timpul special 

desemnat în aceste scopuri. 

7.1.6. Pentru a primi invitați în sector, cu excepția reprezentanților mass-media și a echipelur de 

filmare autorizate. 



 
 

 
 

7.1.7. Să accepte orice asistență din afară legată de procesul de pescuit, inclusiv sub forma: 

asistență la marcaj, lansare, pescuit, drilare și manipulare a peștilor. 

7.1.8. Interveni în orice mod în activitatea arbitrilor asistenți, a arbitrului-șef al competiției, a 

arbitrului competiției, inclusiv verbal, dacă acest lucru nu este legat de o încălcare directă de 

către persoanele menționate mai sus a prevederilor prezentului regulament. 

7.1.9. Transmiterea (permite utilizarea) minciogului către alte persoane. 

7.1.10. Pentru a ilumina rezervorul (torțe, faruri, felinare etc.), faceți zgomot, porniți muzica, 

vorbiți tare, fluieră. Pentru a ilumina cu un felinar un rezervor în afara zonei de pescuit limitat de 

marcajele laterale ale sectorului, precum și teritoriul altor echipe. 

7.1.11. Intrați în apă în timp ce drilați deasupra genunchiului. Intrarea în apă este permisă atunci 

când drilează un singur pește pentru un singur membru al echipei. În cazul drilului a doi sau mai 

mulți pești în același timp sau introducerea și scoaterea sacilor depăstrare, ambii membri ai 

echipei au voie să intre în apă. 

7.1.12. Utilizarea nadă și momeală de origine animală (viermi, insecte, atât vii, cât și morți, 

sânge, pește, carne, icre de pește etc.) 

7.1.13. Folosirea firului principal de mătasă (cu excepția lansetelor speciale: marker și spod). 

7.1.14. Folosirea băuturilor spirtoase tari!!! 

7.1.15. Realizarea de ruguri în sectoare. 

7.1.16. Utilizați drone pentru importul de momeală și echipamente, inclusiv dispozitive de 

control de la distanță, precum și sunete ecologice. 

7.1.17. Transmiterea în alte echipe sau primirea peștelui de la reprezentanți ai altor echipe sau 

ale altor terțe părți. 

7.1.18. Intrarea în rezervor acvatic (mai adânc decât genunchii), inclusiv în cazurile cu baterii 

asezate, barci scufundate etc. 

7.1.19. Să inițieze și / sau să participe la lupte și la orice alte acțiuni violente, atât cu alți 

concurenți, cât și cu alte persoane. 

7.1.20. Manipularea nepăsătoare a peștilor prinși. 

7.1.21. Bâlbâiala verbală cu arbitrii competiției. 

 

La concursuri, prezența oaspeților și altor terți sunt interzise: 

7.2.1. Să aducă concurenților orice fel de furaje, inclusiv sub formă de duze, nadă, momeală și 

ingrediente pentru acestea, cu excepția unei anumite perioade de timp specificate la brifingul 

căpitanilor. 

7.2.2. Vizitarea / conducerea prin sectoare / terenurile concurenților atât pe jos, cât și pe 

vehiculele proprii. 

7.2.3. Interveniți în activitatea arbitrilor și arbitrilor asistenți, inclusiv verbal. 

7.2.4. A fi în sectorul / terenul concurenților. 

 

8. Vizitarea competițiilor oaspeților se desfășoară în ordinea următoare: 
 

8.1. Oaspeții care doresc să viziteze competițiile, precum și orice alte terțe părți, își lasă mașinile 

după sectorul extrem și se deplasează lângă sectoarele participanților la competiție doar pe jos. 

8.2. Dacă unul dintre oaspeți refuză să arate ce vrea să transfere către sectoarele / terenurile de 

pescuit, astfel de persoane nu vor fi permise în zona de petrecere a concursului. 

8.3. Oaspeții nu au voie să intre în sector, aceștia pot fi în zona competiției între orele 09:00 și 

20:00. 

 

9. Ordinea de intrare / ieșire a concurenților în timpul competiției: 
 

9.1. În caz de necesitate urgentă de a părăsi competiția înainte de a se încheia, echipa sau 

participantul poate face acest lucru numai cu permisiunea arbitrului-șef al competiției. 



 
 

 
 

9.2. Decizia de a permite echipei sau participantului său individual să părăsească competiția 

înainte de sfârșitul lor oficial, inclusiv: temporar, pe vehiculele proprii sau alte vehicule, pe jos, 

este luată exclusiv de arbitrul-șef al competiției. 

9.3. La întoarcerea participantului care a părăsit temporar competiția cu permisiunea arbitrului-

șef al competiției, participantul returnat al competiției este obligat să prezinte independent 

arbitrului-asistent la intrarea autovehiculului și / sau conținutul pachetelor transportate pentru 

prezența mărfurilor interzise pentru transport (orice fel de nadă, inclusiv momeli și ingrediente 

pentru ele). În cazul refuzului concurentului de a prezenta vehiculul și / sau conținutul 

pachetelor, acest refuz este baza pentru a nu admite concurentul în cursul suplimentar al 

competiției și motiv suficient pentru retragerea din competiție (descalificare) a acestui concurent 

sau a întregii echipe din care face parte, prin decizia unică a arbitrului-șef al competiției. care se 

întocmește prin actul relevant, în modul prevăzut în secțiunea „Retragerea (Discalificarea) din 

concursuri”, clauza nr. 11.2 din prezentul regulament. 

 

10. Sancțiuni (Avertizări): 
 

10.1.Arbitrul-șef al competiției sau arbitrul, în cazul detectării independente a încălcărilor de 

către aceștia (cazul lipsei protestului împotriva acestei încălcări de către orice echipă) a punctelor 

indicate de participanții la concurs, au dreptul să emită un avertisment, inclusiv direct la fața 

locului, pentru încălcarea următoarelor alineate din prezentele reglementări, și anume: 

A. Secțiunea „Reguli generale al concursului”. 

B. Secțiunea „Interdicții”. 

C. Secțiunea „Ordinea de intrare / ieșire pentru concurenți în timpul competiției”. 

D. Pentru confruntare verbală: cu arbitrii asistenți, arbitrul-șef , pentru prima dată pe cale orală, 

în cazul unei încălcări ulterioare a acestei clauze din regulament, în scris, cu echipa înscrisă în 

procesul-verbal al echipei, după cum se specifică în secțiunea „Sancțiuni (Avertizări)”clauza 

10.2, precum și oricare dintre clauzele articolelor: 

E. „Unelte aplicate și procesul de pescuit” 

F. „Ordinea de nădire” a prezentului regulament. 

     Luarea în considerare a protestelor de către echipe cu privire la încălcările altor echipe din 

alineatele de mai sus ale regulilor se realizează în modul prevăzut de secțiunea 6.5 „Proteste” din 

acest regulament, pe baza rezultatelor cărora poate fi emis un avertisment (protest acceptat) sau 

nu a fost emis un avertisment (protestul a fost respins). 

10.2.Faptul de emitere a avertismentului estefixat în Protocolul relevant. 

 

11. Retragerea (Discalificare) din concursuri: 
 

11.1.Arbitrul-șef al competiției, în caz de depistare independentă a încălcărilor (caz de lipsă de 

protest prin încălcarea oricăreia dintre echipele) a punctelor indicate de participanții la 

competiție, are dreptul să retragă echipa din competiție (descalifice), inclusiv direct la fața 

locului, pentru încălcarea următoarelor puncte din prezentele reglementări, și anume: Secțiunea 

„Interdicții” - alineatele nr. 7.1.4 - 7.1.6, paragrafele 7.1.12 - 7.1.13, precum și alineatele nr. 

7.1.16 - 7.1.19 din prezentele reglementări. 

11.2. Luarea în considerare a protestelor echipei pentru încălcări de către alte echipe din 

alineatele de mai sus ale Regulamentului se realizează în modul prevăzut în secțiunea: „Proteste” 

- alineatele nr. 6 din aceste reguli, pe baza rezultatelor cărora se poate lua o decizie de a elimina 

echipa din competiția / descalificarea echipei (protest acceptat), sau a fost emis un avertisment 

(protestul a fost parțial adoptat) sau a fost luată o decizie de a nu aplica deloc sancțiuni (protestul 

a fost respins). 

11.3. Cu privire la decizia de a retrage echipa din competiție (descalificarea echipei), este emis 

un Act de descalificare, care este semnat de către arbitrul-șef al competiției. 



 
 

 
 

11.4. Echipa care a primit două avertismente în timpul campionatului este retrasă din competiție 

(descalificată), care este documentată în regulament specificată în secțiunea „Retragerea 

(Discalificare) din concursuri” din prezentul regulament. 

11.5. Echipa retrasă din competiție (descalificată) nu va fi rambursată. 

11.6. Dacă manipularea neatentă / sau nepăsătoare a peștelui prins a dus la moartea acestuia 

(inclusiv imediat după eliberarea în apă după cântărire), echipa care a permis uciderea peștelui va 

fi retrasă din competiție (descalificată) prin decizia exclusivă a arbitrului-șef al concursului. 

11.7. Toate cazurile de descalificare vor fi depuse la ședința periodică al Comitetului Sindical al 

Pescarilor R.M. și în funcție de gravitatea încălcării, se pot aplica sancțiuni pentru concursurile 

ulterioare. 

 

12. Circumstanțe forță majoră:  
 

12.1. În cazurile în care, în timpul pregătirii sau desfășurării competiției, pe lângă voința și 

controlul organizatorilor și / sau al arbitrului-șef al competiției, apar circumstanțe care fac 

imposibilă și / sau periculoasă pentru viața și sănătatea participanților la competiție, desfășurarea 

competiției sau continuarea ulterioară a acesteia, de către arbitrul-șef al competiției se poate lua o 

decizie de a încheia (anula) competiția. Astfel de circumstanțe includ: condiții meteorologice 

extreme (furtună, uragan, cutremur, inundații etc.), revolte, dezordine în masse etc. Împiedicarea 

decătreproprietari (de către reprezentanții acestora) la cursul ulterior al competiției, care se 

exprimă în acțiuni reale specifice sau inacțiuni care vizează perturbarea sau blocarea concurenței, 

acțiunile infracționale ale oricărei terțe părți, precum și alte circumstanțe care fac imposibilă 

desfășurarea competiției în calendarul planificat și în conformitate cu cerințele din prezentele 

regulamente. 

12.2. În cazul pregătirii sau încetării (anulării) sau incapacității de a desfășura competiții, 

distribuirea și soarta ulterioară a cupelor, medaliilor, diplomelor și a altor premii pregătite pentru 

această competiție sunt determinate la adunarea generală a căpitanilor tuturor echipelor înscrise 

în competiție. Restul, deja cheltuiți pentru alte evenimente care însoțesc competiția în caz de 

imposibilitate a revenirii lor, sunt considerați de toți participanții ca fiind irevocabili. 

 

13. Alte condiții: 
 

Fiecare participant la competiție, înregistrându-se la aceste competiții, certifică și confirmă 

acordul său complet și necondiționat cu toți termenii prezentului regulament. Și, de asemenea, 

faptul că nu a avut nicio contraindicație medicală pentru participarea la astfel de competiții. Și, 

de asemenea, înțelegând că este de acord că, în urma tragerii la sorți, acesta ajunge la sectorul 

extrem care se învecinează cu teritoriul turiștilor și al vizitatorilor din iazul ocupat în timpul 

concursului, pentru acțiunile cărora nu sunt responsabili organizatorii concursului, arbitrul-șef și 

arbirtii competiției. 

  Organizatorii și arbitrii competiției nu sunt responsabili pentru leziunile fizice și leziunile 

rezultate din contactul cu reprezentanții florei, faunei și echipamentelor utilizate în timpul 

competiției. 

    Concurentii si tertii nu pot face reclamante financiare pentru procesul de concurs, defalcarea si 

pierderea valorilor materiale, către organizatorii si arbitrii competitiei. 


