REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI DE PESCUIT SPORTIV ŞI COMPETIŢII
A A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

Cap. I. CONSTITUIRE
Art. 1. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii se constituie şi funcţionează în
temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., cu caracter consultativ şi de sprijin pe
lângă şi în subordinea Consiliului AGVPS.
Cap. II. SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 2. SCOP
Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii în ansamblul ei, are drept scop asigurarea
cadrului regulamentar unitar de organizare şi desfăşurare a competiţiilor de pescuit sportiv, la
nivel naţional şi internaţional.
Art. 3. OBIECTIVE
Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii are următoarele obiective principale:
Iniţierea acţiunilor strategice de dezvoltare a activităţii competiţionale pe
discipline şi categorii;
Coordonarea metodologică a organizării şi desfăşurării campionatelor naţionale de
pescuit sportiv la toate disciplinele şi categoriile înscrise oficial în activitatea
competiţională a AGVPS;
Coordonarea organizării şi controlul funcţionării eficiente şi corecte a
subcomisiilor de pescuit sportiv, pe discipline şi categorii;
Verificarea, avizarea şi actualizării regulamentelor competiţionale elaborate de
subcomisiile de pescuit sportiv, specifice disciplinelor precizate, pe care le supune
aprobării Consiliului AGVPS;
Stabilirea calendarul competiţional intern şi internaţional al tuturor disciplinelor
subcomisiilor de pescuit sportiv pentru anul în curs, sub rezerva aprobării acestuia de
Consiliul AGVPS;
Urmărirea selecţionării, antrenamentului şi participării echipelor reprezentative ale
României la campionatele mondiale şi la alte competiţii internaţionale;
Organizarea entităţii de soluţionare a contestaţiilor, a sesizărilor şi
reclamaţiilor privind eventuale incorectitudini sau încălcări ale regulamentelor
sportive, la nivelul comisiei;
Orice alte probleme tehnico-organizatorice de interes general în legătură cu
activitatea competiţională, ce necesită o decizie a plenului Comisiei şi
informarea/aprobarea Consiliului AGVPS;
Argumentarea susţinerii intereselor asociaţiilor de pescari sportivi şi a
cluburilor sportive afiliate la AGVPS.
Art. 4. În principal, comisia are competenţe şi atribuţiuni în legătură cu:
a) analizarea şi studierea problemelor specifice pescuitului sportiv competiţional la
nivel naţional, ţinând seamă de practica internaţională, propunând soluţionarea
pertinentă a acestora;
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b) elaborarea de materiale, documentaţii şi informări

c)
d)

e)
f)

în legătură cu pescuitul
sportiv competiţional, menite să contribuie eficient la cunoaşterea şi aplicarea în
practică a prevederilor legale şi statutare, referitoare la:
- pregătirea membrilor pescari sportivi;
- variantele de organizare a membrilor pescari sportivi în structuri sportive ale
organizaţiilor afiliate;
- modalităţile de organizare, cât mai echitabilă, a concursurilor de pescuit
sportiv la nivelul structurilor sportive afiliate ;
- îmbunătăţirea administrării bazinelor piscicole preluate prin autorizare pentru
pescuit sportiv;
coordonarea unitară a organizării şi desfăşurării concursurilor de pescuit sportiv,
naţionale şi internaţionale, care au loc în ţara noastră;
propunerea listelor nominale ale antrenorilor şi instructorilor pentru pescarii
sportivi, membri ai loturilor naţionale, şi ale arbitrilor pentru concursuri, în
concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale;
propunerea conducătorului delegaţiilor sportive de pescuit ale României la
competiţiile internaţionale oficiale;
prezentarea de propuneri, bine documentele şi argumente, pentru susţinerea unor
iniţiative de modificare şi/sau completare a actelor normative în domeniul
pescuitului.

Cap. III. COMPONENŢA COMISIEI
Art. 5. Componenţa Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii este următoarea :
- Preşedintele comisiei, numit de Consiliul AGVPS, în persoana vicepreşedintelui
AGVPS cu probleme de pescuit sau o altă persoană din cadrul Consiliului, stabilită prin
Hotărârea acestuia;
- Secretarul comisiei, în persoana responsabilului salariat cu probleme de pescuit
sportiv şi competiţii din cadrul AGVPS;
- Membrii comisiei, care sunt:
• şefii subcomisiilor, nominalizaţi de preşedintele Comisiei de Pescuit Sportiv şi
Competiţii, pe baza propunerilor primite şi a votului majorităţii reprezentanţilor
asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor sportive din subcomisiile de pescuit
sportiv în cauză;
• şefii de zone de pescuit sportiv, care găzduiesc frecvent competiţii oficiale, şi alţi
reprezentanţi nominalizaţi, maximum câte unul din partea fiecărei entităţi afiliate;
• reprezentanţii desemnaţi ai entităţilor sportive cu care AGVPS a semnat protocoale de
colaborare sau parteneriate pentru derogarea unor atribuţii organizatorice pur tehnice,
fără autoritate de reprezentare, la nivel naţional şi internaţional, a AGVPS;
• Membrii Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii pot fi şi alte personalităţi sportive.
Art. 6. Componenţa subcomisiilor de pescuit sportiv este următoarea:
- Şeful subcomisiei, nominalizat de preşedintele Comisiei de Pescuit Sportiv şi
Competiţii, pe baza propunerilor primite şi a votului majorităţii reprezentanţilor
asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor sportive din subcomisia de pescuit sportiv
în cauză;
- Secretarul subcomisiei, nominalizat de şeful subcomisiei pe baza propunerilor primite
şi a votului majorităţii reprezentanţilor asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor
sportive din subcomisia de pescuit sportiv în cauză;
- Membrii subcomisiei, care sunt preşedinţii entităţilor sportive participante la
competiţiile respective.
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Cap. IV. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 7. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii este structurată şi îşi desfăşoară
activitatea de organizare şi desfăşurare a campionatului naţional de pescuit sportiv, precum şi de
selecţie, pregătire şi participare la competiţiile sportive oficiale interne şi internaţionale, pe
următoarele discipline şi categorii:
- Pescuit Sportiv Staţionar
• 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
•
Pescuit din barcă
•
Pescuit de pe mal
- Pescuit sportiv la „Feeder”
- Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială
Art. 8. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii îşi desfăşoară activitatea prin 7 (şapte)
subcomisii de specialitate, corespunzătoare disciplinelor de pescuit sportiv şi categoriilor înscrise
oficial în activitatea competiţională a AGVPS, şi a opta subcomisie specializată în rezolvarea
litigiilor şi contestaţiilor, ca organ jurisdicţional, după cum urmează:
1.
Subcomisia de Pescuit Sportiv Staţionar – Cadeţi + Tineret + Speranţe;
2.
Subcomisia de Pescuit Sportiv Staţionar Senioare;
3.
Subcomisia de Pescuit Sportiv Staţionar Seniori + Echipe
(cluburi/asociaţii);
4.
Subcomisia de Pescuit Sportiv la Crap;
5.
Subcomisia de Pescuit Sportiv cu Momeli Artificiale – Spinning;
6.
Subcomisia de Pescuit Sportiv la FEEDER;
7.
Subcomisia de Pescuit Sportiv cu Musca Artificială;
8.
Subcomisia de rezolvare a litigiilor şi contestaţiilor.
Art. 9. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii îşi desfăşoară activitatea în şedinţe
ordinare, convocate la începutul anului competiţional, pe discipline de pescuit sportiv şi categorii,
având următoarele obiective:
- Prezentarea de rapoarte de activitate ale tuturor subcomisiilor de pescuit sportiv de către
şefii acestora, privind activitatea competiţională din anul încheiat, în vederea informării
Consiliului AGVPS;
- Stabilirea calendarului competiţional intern şi internaţional pentru toate disciplinele şi
categoriile, pe subcomisii de pescuit sportiv, pentru anul următor;
- Informări, propuneri de modificare, completare şi actualizare a regulamentelor
competiţionale pentru disciplinele respective, în vederea validării, prin aprobare, a
Consiliului AGVPS;
- Măsuri organizatorice de interes general, pentru toate subcomisiile de pescuit sportiv;
- Medierea de conflicte, la nivelul subcomisiilor de pescuit sportiv şi aprobarea unor
propuneri de măsuri sau sancţiuni;
- Analiza şi avizarea de propuneri pentru încheierea de protocoale de colaborare sau
parteneriate cu alte entităţi sportive, care urmează a fi supuse aprecierii Consiliului
AGVPS;
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Stabilirea reprezentării interne şi propunere de reprezentare internaţionale, precum
şi aprobarea constituirii şi pregătirii sportivilor şi delegaţiilor participante la competiţiile
internaţionale;
- Orice alte probleme tehnico-organizatorice sau statutare de interes general, ce necesită o
decizie a plenului Comisiei şi informarea – aprobarea Consiliului AGVPS.
Art. 10. Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii îşi poate desfăşoară activitatea şi în
şedinţe extraordinare, ori de câte ori se impune, din iniţiativa preşedintelui, a majorităţii şefilor
de subcomisii de pescuit sportiv sau a majorităţii asociaţiilor/cluburilor participante în cadrul unei
discipline, pentru probleme şi decizii deosebite de interes general, sub rezerva aprobării lor de către
Consiliul AGVPS.
Art. 11. Subcomisiile de pescuit sportiv îşi desfăşoară activitatea, pe probleme
organizatorice specifice ale disciplinei şi categoriei, după cum urmează:
a)
în
adunări
ordinare
anuale,
cu
participarea
tuturor
preşedinţilor/vicepreşedinţilor de asociaţii/cluburi sportive sau a delegaţilor acestora în
probleme privind:
rapoarte, informări şi dezbateri privind activitatea competiţională din
cadrul campionatului naţional al disciplinei subcomisiei;
calendarul competiţional intern şi internaţional al disciplinei
subcomisiei ;
buget, execuţie bugetară (intern–internaţional), cotizaţii de înscriere şi
participare competiţională;
regulamente competiţionale (propuneri de adaptare, modificare şi
completare);
probleme de disciplină, regulamente, etică, conduită sportivă şi
statutară;
premieri, măsuri disciplinare şi sancţiuni;
măsuri de interes general, medieri, clarificări prin consens majoritar;
participarea loturilor naţionale ale României la competiţiile
internaţionale;
orice alte probleme tehnico-organizatorice de interes general, ce
necesită o informare şi decizie colectivă.
b)
în şedinţe extraordinare, convocate ori de câte ori se impune, la cererea
formulată în scris a majorităţii preşedinţilor de asociaţii şi cluburi, pentru probleme
grave privind încălcări ale statutului AGVPS, regulamentelor, eticii şi conduitei sportive.
Art. 12. Deciziile promovate în cadrul Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii,
precum şi în cadrul subcomisiilor de pescuit sportiv se adoptă, motivat, prin votul majorităţii
membrilor şi se consemnează în procese verbale la încheierea şedinţelor, apoi vor fi aduse la
cunoştinţă persoanelor vizate de deciziile luate, precum şi la cunoştinţa Consiliului AGVPS din
România.
Art. 13. Lucrările Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii şi ale subcomisiilor pe
discipline şi categorii sunt consemnate sub formă de procese verbale, minute, decizii etc., sub
semnătura majorităţii celor prezenţi, ce intră în atribuţiile de redactare, confirmare şi păstrare
ale secretarului Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii şi, respectiv, ale şefului subcomisiei de
specialitate.
Art. 14. Documentele emise la nivelul Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii şi
subcomisiilor acesteia vor circula doar datate şi semnate de persoanele responsabile implicate,
fără a fi necesară înregistrarea lor în Registrul curent de corespondenţă al AGVPS. Deciziile
luate la aceste niveluri, ale comisiei şi subcomisiilor, nu antrenează responsabilitatea AGVPS, ci
doar a persoanelor care le-au dezbătut şi adoptat, cărora li se lasă posibilitate de contestare la
nivelul Consiliului AGVPS.
-
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Doar documentele şi/sau deciziile transmise către terţe entităţi vor fi înregistrate şi
contrasemnate de conducerea AGVPS, implicând responsabilitatea AGVPS.
Art. 15. Documentele şi corespondenţa ce vizează Comisia de Pescuit Sportiv şi
Competiţii vor fi păstrate de secretar, la sediul AGVPS, iar documentele ce vizează activitatea
subcomisiilor vor fi păstrate de şefii acestora, dar se transmit în copie şi secretarului Comisiei.
Art. 16. Documentele ce vizează activitatea competiţională a AGVPS, deciziile şi
hotărârile adoptate în legătură cu acestea, vor fi păstrate de secretarul Comisiei de Pescuit Sportiv
şi Competiţii şi pot deveni publice prin postarea lor pe site-ul AGVPS al anului respectiv.
Cap. V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 17. Hotărârile şi deciziile adoptate cu majoritate de voturi la nivelul Comisiei de
Pescuit Sportiv şi Competiţii a AGVPS devin obligatorii pentru toţi membri Comisiei.
Art. 18. Hotărârile şi deciziile Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii, pot fi
contestate numai dacă sunt contrare legii, statutului şi regulamentelor de pescuit sportiv, la
nivelul Consiliului AGVPS.
Art. 19. Sub nici o formă direct sau indirect, Comisia de Pescuit Sportiv şi Competiţii,
şi cu atât mai mult subcomisiile de specialitate, nu se vor substitui prerogativelor Consiliului
AGVPS şi nu vor prelua drepturi, obligaţii sau responsabilităţi ale salariaţilor AGVPS sau ale
persoanelor alese în organele de conducere ale AGVPS.
Art. 20. Calitatea de membru al Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii se pierde la
cererea persoanei în cauză sau la propunerea, acceptată cu majoritate a de voturi, a membrilor
comisiei ori ca urmare a deciziei entităţii care l-a propus sau numit în această calitate.
Art. 21. În cazuri speciale, funcţia de preşedinte al Comisiei de Pescuit Sportiv şi
Competiţii poate fi suplinită, prin delegare, de secretar sau de către unul dintre şefii
subcomisiilor de pescuit sportiv.
Art. 22. Cheltuielile ocazionate de deplasările membrilor comisiei şi subcomisiilor,
legate direct de activitatea comisiei şi respectiv a subcomisiilor, cad în sarcina
asociaţiilor/cluburilor şi respectiv entităţilor ale căror interese le reprezintă.
Art. 23. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul AGVPS din data de
5.09.2012, dată de la care este în vigoare.
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