PROIECT

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI
DE PESCUIT SPORTIV ŞI COMPETIŢII
Cap. I. CONSTITUIRE, OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii se constituie şi funcţionează pe
lângă Consiliul A.G.V.P.S. în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., prin
participarea şi prestaţia voluntară a membrilor săi, obligatoriu membri ai unei organizaţii
afiliate la A.G.V.P.S., cu experienţă şi rezultate recunoscute. Comisia are caracter
consultativ şi de sprijin.
Art. 2. La solicitarea Consiliului A.G.V.P.S. şi a conducerii executive, precum şi
din proprie iniţiativă, comisia organizează campionate anuale de pescuit sportiv şi îşi
exprimă propriile puncte de vedere, care pot fi luate în considerare la soluţionarea,
potrivit legii şi statutului, a problemelor de pescuit recreativ şi competiţional din cadrul
A.G.V.P.S.
Art. 3. În principal, comisia are următorul obiect de activitate:
a) coordonarea organizării şi desfăşurării concursurilor de pescuit sportiv, naţionale
şi internaţionale, care au loc în ţara noastră;
b) analizarea şi studierea problemelor specifice pescuitului sportiv şi competiţiilor
naţionale şi internaţionale din acest domeniu, propunând soluţionarea pertinentă a
acestora;
c) elaborarea de materiale şi documentaţii menite să contribuie eficient la
cunoaşterea şi aplicarea în practică a reglementărilor privind:
- pregătirea membrilor pescari sportivi;
- variantele de organizare a membrilor pescari sportivi în structuri distincte din cadrul
organizaţiilor afiliate;
- modalităţile de organizare cât mai echitabilă a concursurilor de pescuit sportiv;
- mai buna administrare a bazinelor piscicole preluate pentru pescuit recreativ-sportiv;
d) propunerea unor eventuale modificări ale regulamentului şi instrucţiunilor
privind desfăşurarea concursurilor de pescuit sportiv, pentru fiecare disciplină în parte;
e) propunerea listelor nominale ale instructorilor, antrenorilor şi arbitrilor din
sistemul AGVPS, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în
materie;
f) prezentarea de propuneri, bine documentele şi argumente, în scopul susţinerii
unor materiale destinate modificării sau completării de acte normative în materie.
Cap. II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 4. Comisia este organizată pe subcomisii, corespunzătoare disciplinelor
competiţionale de pescuit şi categoriile acestora, după cum urmează:
- PESCUIT SPORTIV STAŢIONAR
Categorii:
 CADEŢI – U14 – BĂIEŢI ŞI FETE
 TINERET – U18 – BĂIEŢI ŞI FETE
 SPERANŢE – U23 – BĂIEŢI ŞI FETE
 SENIOARE
 SENIORI
 ECHIPE (CLUBURI, ASOCIAŢII)

- PESCUIT SPORTIV LA CRAP;
- PESCUIT SPORTIV CU MOMELI ARTIFICIALE – SPINNING
Categorii:
 PESCUIT DIN BARCĂ
 PESCUIT DE PE MAL
PESCUIT SPORTIV LA „FEEDER”
PESCUIT SPORTIV CU MUSCĂ ARTIFICIALĂ
Comisia organizează activitatea competiţională naţională structurată pe 5 zone
teritoriale, care grupează asociaţiile învecinate.
Art. 5. Preşedintele comisiei va fi nominalizat de Congresul AGVPS.
Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii se compune din câte un reprezentant în
domeniu, desemnat de conducerile asociaţiilor afiliate, precum şi din alţi membri pescari
sportivi, numiţi de preşedintele comisiei, cu acordul asociaţiilor pe care aceştia le reprezintă.
Este recomandabil ca reprezentanţii asociaţiilor afiliate să fie vicepreşedinţii cu probleme de
pescuit sportiv sau un alt reprezentant, membru pescar sportiv recunoscut, cu experienţă în
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de pescuit sportiv.
Art. 6. Preşedintele Comisiei Pescuit Sportiv şi Competiţii propune şefii subcomisiilor
şi responsabilii de zonă, care urmează să fie validaţi de membrii comisiei, prin votul majorităţii
acestora.
Împreună vor constituit un birou operativ, care va rezolva problemele legate de
activitatea comisiei şi eventuale înlocuiri din funcţii apărute între şedinţele acesteia, care nu
suferă amânare.
Art. 7. Şedinţele comisiei se ţin anual sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 8. Propunerile comisiei vor fi adoptate prin votul majorităţii membrilor acesteia
şi vor fi aduse la cunoştinţa preşedintelui executiv şi Consiliului AGVPS.
Art. 9. Lucrările comisiei sunt consemnate într-un registru, sub formă de procese
verbale întocmite de secretar.
Art. 10. Secretariatul comisiei va fi asigurat de un angajat din cadrul AGVPS,
desemnat de conducerea executivă.
Art. 11. Documentele şi corespondenţa comisiei vor fi păstrate de secretar, la sediul
AGVPS.
Cap. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Sub nici o formă, direct sau indirect, comisia nu se poate substitui
prerogativelor Consiliului AGVPS şi nu preia drepturi, obligaţii sau responsabilităţi
AGVPS, ale salariaţilor AGVPS sau ale persoanelor alese în organele de conducere ale
AGVPS.
Art. 13. Calitatea de membru al comisiei se retrage la cererea expresă a celui în
cauză sau a asociaţiei care l-a desemnat.
Art. 14. Înlocuirea membrilor comisiei se poate efectua la propunerea preşedintelui
comisiei, cu aprobarea majorităţii membrilor subcomisiei respective şi a asociaţiei afiliate
din care provine sau din dispoziţia Consiliului AGVPS.
În cazuri speciale, funcţia de preşedinte al comisie poate fi suplinită, prin delegare,
de secretar sau de către unul dintre şefii subcomisiilor.
Art. 15. Cheltuielile ocazionate de deplasările membrilor comisiei, legate direct de
activitatea Comisiei, vor fi decontate de asociaţiile din care aceştia fac parte.
Art. 16. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei, membrii acesteia pot fi
recompensaţi, potrivit prevederilor din Statutul cadru, de către Consiliul AGVPS.
Art. 17. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul AGVPS din data de
…………..., dată de la care este în vigoare.

