INSTRUCȚIUNI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR DIN
CAMPIONATUL PRIVAT DE PESCUIT SPORTIV AL A.G.V.P.S. – 2018
A. – PESCUIT SPORTIV STAȚIONAR
Fiecare asociație județeană sau club va transmite sub semnatură autorizată la A.G.V.P.S.
București și la Subcomisia de Pescuit Sportiv Staționar lista cu concurenții pentru fazele finale
ale Campionatului A.G.V.P.S., indiferent de categorie, până în data de 05.06.2018. Concurenții
care nu vor fi anunțați nominal de fiecare asociație sau club, nu vor putea participa la fazele
finale al Campionatului A.G.V.P.S. Excepțional sunt acceptate doar modificări solicitate în
scris, justificate de Forța Majoră.
Prezentele instrucțiuni nu pot fi schimbate de către organizatori!
A.1.- Pentru categoriile U15 – FETE + BĂIEŢI, finalele categoriei vor cuprinde două
manșe de câte 3 ore, pescuit liber, cu punctarea obleților.
A.2.- Pentru categoriile U20 – FETE + BĂIEŢI; U25 – FETE + BĂIEŢI; SENIOARE;
VETERANI și ECHIPE, finalele categoriilor vor cuprinde 2 manşe de câte 4 ore, pescuit liber,
cu punctarea obleților.
A.3. – Pentru categoria SENIORI:
a) Finala va cuprinde 4 manșe de câte 4 ore, pescuit liber. În primele 3 manșe nu punctează
obleții. La tragere la sorți se va urmări ca fiecare concurent să pescuiască în fiecare manșă în alt
sector, astfel încât aceștia să parcurgă toate sectoarele până la încheierea concursului.
La toate categoriile, concurenţii vor participa direct în faza finală, pe bază de înscriere.
A. 4. – CERINŢE OBLIGATORII
a) Pentru toate finalele, concurenţii au obligaţia de a participa la antrenamentul oficial
premergător competiţiei. Se penalizeaza cu 1 punct concurentul care lipsește nejustificat de la
antrenamentul oficial.
b) Cantitatea totală de nadă permisă este de max. 17 l pentru categoria – U15 şi max. 20 l pentru
celelalte categorii.
c) Cantitatea totală de nadă vie, inclusiv momeala pentru cârlig, este de max. 2,5 l pentru o
manşă, din care max. 0,5 l „fouillis” şi max. 0,125 l larve de chironomide.
d) La verificarea cantităţilor de nadă şi momeli este obligatorie prezentarea acestora în recipiente
oficiale omologate. Nerespectarea prevederii atrage penalizarea concurentului cu 1 punct.
Concurentul depistat cu nadă şi momeală peste cantitatea admisă va fi suspendat din concurs și
din Campionat pentru o perioada de 1 an. Perioada nădirii grele are o durată de 10 minute.
e) Lungimea maximă a vergilor de pescuit este de:
- 10,00 m – U15;

- 11,50 m – U20; U25 FETE; SENIOARE; VETERANI;
- 13,00 – U25 BĂIEŢI; SENIORI; ECHIPE/ASOCIAŢII/CLUBURI;
f) Este interzisă folosirea cupiţelor pe chit în timpul pescuitului, precum şi utilizarea pastelor,
peletelor sau săculeţilor solubili, nereguli care, constatate, vor duce la eliminarea concurentului
(echipei) din manșa respectivă cu acordarea unui puctaj corespunzător ultimului loc din
clasament „+1”, iar recidiva într-o altă manșa a concursului, pentu oricare dintre aceste
nereguli, va conduce la suspendarea concurentului (echipei) din concurs și din campionat
pentru o perioada de 1 an.
g) Pentru etapele finale ale categoriilor SENIOARE, SENIORI, ECHIPE/ASOCIAŢII/ CLUBURI,
este obligatorie folosirea, pentru păstrarea capturilor, a juvelnicelor cu dimensiunile minime de
3,5 m lungime.
j) După efectuarea cântăririi și semnarea fișei de aritraj de către concurent, peştele cântărit va fi
păstrat în juvelnic până la terminarea cântăririi sectorului. Cu totul excepțional, numai în cazul în
care, pe parcursul cântăririi, cântarul se defectează, cântărirea trebuie refăcută pentru toți
concurenții din sector cu noul cântar. După terminarea cântăriri în sectorul respectiv, pești vor fi
eliberați imediat în apă, în stare vie.
Fiecare asociație județeană sau club va transmite la A.G.V.P.S. Bucureși și la Subcomisia de
Pescuit Sportiv Staționar lista aprobată cu concurenții pentru fazele finale ale Campionatului
privat al A.G.V.P.S., indiferent de categorie, până în data de 05.04.2018. Excepțional sunt
acceptate doar modificări solicitate în scris, justificate de Forța Majoră.
Concurenții care nu vor fi anunțați nominal de fiecare asociație sau club înscris în concurs nu
vor putea participa la fazele finale al Campionatului privat al A.G.V.P.S.
Loturile reprezentative ale A.G.V.P.S., participante la campionatele internaționale pentru
categoriile – U15, U20, U25, SENIOARE, SENIORI, VETERANI, vor fi formate din primii 4
concurenţi clasaţi în ordinea clasamentului finalei în anul respectiv, în măsura disponibilităţii
acestora, şi din alţi 2 concurenţi, obligatoriu participanți în Campionatul privat al A.G.V.P.S. în
anul respectiv, la alegerea selecţionerului.
La campionatul mondial pe cluburi va participa, în măsura disponibilităţii,
echipa/asociaţia/clubul care a câştigat campionatul privat al A.G.V.P.S. din România în anul
precedent, din raţiuni legate de calendarul competiţional internaţional.
B.– PESCUIT SPORTIV CU MUSCA ARTIFICIALĂ
NOTĂ:
- În clasamentul naţional punctează cele mai bune 5 participări într-un an la concursurile
desfăşurate pe râu şi cea mai bună participare la concursurile desfăşurate pe lac. Punctele aduse
de la o competiţie externă pot înlocui punctele pentru un concurs intern, astfel încât orice
concurrent să puncteze în clasamentul anului cu punctajele cumulate din maxim 6 concursuri.
- La OPEN poate participa orice pescar, membru al unei asociții afiliate la A.G.V.P.S. din
România. La fel la Casting și la Legat Muște.
- Participarea la competiția de pescuit nu este condiționată de participarea la concursurile de
Casting sau de Legat muște și reciproc.

- DOAR concurenții care solicită din timp (min. 14 zile), pot avea CAZARE asigurată de
organizatori, contra cost.
- Important: Aqua Transilvae Club sponsorizează la cerere taxa de participare a competitorilor
care vin pentru prima oară la un concurs OPEN de pescuit la muscă din calendarul de mai sus şi,
suplimentar, posibile cheltuieli de deplasare pentru categoria tineri (B). Pentru aprobare,
adresați-vă prin e-mail la adresa bogdanvv@yahoo.com. Persoană de contact: Bogdan Vasilescu,
Subcomisia de pescuit la muscă artificială a AGVPS din Romania, tel. 0744-502.225.
B.1. - Modificări și completări a instrucșiunilor față de anul 2017
............................................................................................................................................................
Capitolul 1. GENERALITĂȚI
............................................................................................................................................................
Art.4. Asociaţia organizatoare va comunica abilitarea de organizare (inclusiv acordul
administratorilor pistei de CONCURS), caracteristicile pistei (natură apei, adâncime, specii
de peşti eligibile), locul, data prezentării concurenţilor şi numărul maxim, costuri şi condiţiile
de cazare, precum şi programul complet al CONCURSULUI, cu o lună înaintea datei
acestuia. Pe toată durata CONCURSULUI, organizatorii vor afişa vizibil regulamentul
prezent, modificări specifice în limita prezentelor instrucțiuni, deciziile Comitetului de
Organizare, harta pistei de CONCURS şi norme de protecţie, precum şi clasamentele
detaliate după fiecare manşă, în decurs de 3 ore de la terminarea ultimei manşe a zilei, ce pot
fi contestate motivat şi documentat doar în ziua afişării. Contestaţiile vor fi însoţite de
depunerea unei sume de 100 RON; în cazul în care contestaţia nu va fi aprobată de Comitetul
de Organizare (respectiv Comisia de Competiţii a A.G.V.P.S.R.), suma se face venit la
fondul de premiere a concursului; în cazul contrar, suma se restituie contestatarului.Fişa de
arbitraj va fi adaptată și va conţine şi modificările specifice CONCURSULUI.
......................................................................................................................................................
Art.8. Pentru CONCURSURI, asociaţia organizatoare va constitui un Comitet de Organizare
cu următoarea componenţă: Preşedinte (reprezentantul asociaţiei organizatoare)şi încă patru
membri (dintre cei mai bine clasaţi în clasamentul la zi dintre concurenţii prezenţi). Se
recomandă ca la etapele finale, funcţia de Preşedinte al Comitetului de Organizare să fie
atribuită delegatului A.G.V.P.S.R. Componenţa Comitetului de Organizare este stabilită de
către reprezentantul asociaţiei organizatoare. Comitetul de Organizare va conţine
reprezentanţi a cât mai multor cluburi sau asociaţii participante. Comitetul de Organizare va
stabili arbitrii pentru fiecare manşă, evitând ca arbitrul să fie din aceeaşi echipă/club cu
concurentul;se va evita, pe cât posibil, ca aceeaşi pereche să se arbitreze reciproc în mai
multe manşe.
..............................................................................................................................................
Capitolul 2. COMPETIȚII

...............................................................................................................................................
Art.2. CONCURSURILE OPEN pot fi organizate eventual în colaborare cu sponsori şi alte
instituţii; acestea din urmă nu pot fi implicate în procesul de arbitraj; are drept de participare
orice muscar, membru pescar al A.G.V.P.S.R. cu carnet vizat pentru anul respectiv, în
condiţiile în care acesta îşi suportă cheltuielile de participare din surse proprii sau atrase.
CONCURSURILE OPEN se evaluează cu puncte acordate astfel: la concursurile individuale,
ocupantul locului 1 primeşte 36 de puncte, ocupantul locului 2 primeşte 33 de puncte,
ş.a.m.d., ocupantul locului 12 primeşte 3 puncte, iar ocupanţii celorlalte locuri nu primesc
puncte; concurenţii care nu punctează cu niciun peşte eligibil în concurs nu primesc puncte;
în cazul în care la un concurs se prezintă mai puţin de 12 concurenţi, câştigatorul va puncta
cu 3 puncte „x” numărul de concurenţi (apoi locurile inferioare din 3 în 3 puncte); la
concursurile pe echipe (de 3 sau 2 pescari) ocupanţii locului 1 primesc 24 de puncte,
ocupanţii locului 2 primesc 22 de puncte, ş.a.m.d., ocupanţii locului 12 primesc 2 puncte, iar
ocupanţii celorlalte locuri nu primesc puncte. Se recomandă că cel puţin un CONCURS
OPEN să fie organizat şi pe lac, iar pista să suporte min. 30 competitori; CONCURSURILE
OPEN vor avea minim 3 manşe de pescuit de minim 2 ore pe manşă; excepţie fac
CONCURSURILE organizate pe echipe (model Hanak), unde se acceptă a se pescui 2 manşe
de pescar de minim 3 ore fiecare.
......................................................................................................................................................
Art.8. În vederea stabilirii unei ierarhii naționale, pentru fiecare competitor vor fi luate în
calculul clasamentului cele mai bune 5 participări într-un an la concursurile desfăşurate pe
râu şi cea mai bună participare la concursurile desfăşurate pe lac (valabil individual şi pe
echipe). Pentru participanţii la competiţii externe (Campionat European, Mondial, Open etc.),
se alocă puncte astfel: pentru clasarea în prima treime a clasamentului concursului se primesc
36 de puncte, apoi descrescător cu câte 3 puncte pentru fiecare loc. Pentru competiţii
nepublicate în Calendar, subcomisia de muscă poate alocă punctaje în timpul anului, la
solicitarea participanţilor, înaintea începerii lor. Punctele aduse de la o competiţie externă pot
înlocui punctele pentru un concurs intern, astfel încât orice concurent să puncteze în
clasamentul anului cu punctajele cumulate din maxim 6 concursuri.
......................................................................................................................................................
Capitolul 3. TEHNICĂ şi ECHIPAMENT
Art.1. Toate CONCURSURILE se vor organiza în maniera„prinde şi eliberează”. Este total
interzisă reţinerea oricărui peşte pe perioada desfăşurării concursului, excepţie făcând
concursurile din barcă, unde peştii se eliberează după validare/măsurare. De asemenea, este
obligatorie folosirea cârligelor fără spin din fabricaţie şi a minciogului pe râu, în conformitate
cu regulamentul FIPS Mouche şi cerințele ecologice.
......................................................................................................................................................

Art.5. Muştele artificiale pot fi lestate doar disimulat în corp, cu excepția unei bile metalice
de maximum 4mm diametru. Imitaţiile care alterează conceptul original de muscă artificială,
utilizând construcţii turnate din plastic, silicon sau cauciuc, sunt interzise (corpuri turnate ce
imită viermi, icre, larve, peştişori, râme, twistere etc.). Sunt permise materialele cu secţiune
rotundă, acestea fiind extrudate. Se pot folosi maxim 2 muşte simultan, la minim 50cm una
de altă, măsurat ochi la ochi, atârnând liber. Se pot folosi 3 muşte, cu distanţă minimă de 50
cm între oricare două, la concursurile desfăşurate pe ape unde legislaţia permite acest lucru
(incinte private sau ape din alte ţări). Legarea de forfac trebuie să fie fermă şi să nu permită
alunecarea. Arbitrii au obligaţia de a verifică instalaţia la începutul manşei şi ori de câte ori
se îndeplinesc cumulativ condiţiile unei capturi şi modificarea instalaţiei (inclusiv schimbara
muștelor).
......................................................................................................................................................
Art.7. Este responsabilitatea exclusivă a fiecărui competitor, atât la pescuit din barcă cât şi
de pe mal sau în apă, să îşi ia toate măsurile de siguranţă a vieţii, integrităţii personale şi
protecţiei, inclusiv purtarea ochelarilor, a vestei de salvare, a centurii, a îmbrăcăminţii
adecvate etc. În manşele de lac este interzis pescuitul din barcă în poziţia „în picioare”, cu
excepţia concursurilor unde este un singur concurent într-o barcă. Bărcile pneumatice cu o
singură cameră gonflabilă nu sunt admise în concurs.
......................................................................................................................................................
Art.9. Competitorul nu are voie să atingă cu mâna peştii care se măsoară în manşele pe râu.
Dacă un competitor a prins un peşte pe care doreşte să-l puncteze şi l-a adus în minciog,
atunci el trebuie să îl ducă imediat la arbitru, fără a mai pescui. Excepţie fac situaţiile în care
acest lucru nu este posibil, cum ar fi cazurile în care formatul concursului nu asigură câte un
arbitru fiecărui competitor. Arbitrul îşi va umezi mâna şi jgheabul de măsură, va scoate
peştele din minciog, va dezagăţa şi verifica muştele (dacă este cazul), va măsura peştele şi-l
va elibera cu grija cuvenită în acelaşi stand, ocupându-se şi de resuscitarea lui. Dacă peştele
este agăţat astfel încât muscă nu poate fi scoasă nici de către arbitru, nici de către concurent,
fără rănirea evidentă a peştelui, atunci liderul va fi tăiat cât de scurt, lasând musca în peşte.
Peştii care nu au fost agăţaţi din zona capului nu punctează. Între momentul prinderii peştelui
în minciog şi validarea capturii, concurentul nu are voie să manipuleze peştele în niciun fel şi
nici să altereze echipamentul folosit la capturare. În caz contrar, peştele nu punctează. După
validarea capturii, în cazul în care arbitrul nu are acces la apă, poate autoriza competitorul să
elibereze peştele în locul indicat de arbitru. Pe lac, concurenţii păstrează cu grijă peştii
capturați în juvelnic sau alte mijloace de păstrare până la măsurare şi eliberare.
Capitolul 4. PUNCTAJ ȘI CLASAMENT
Art.1. La concursurile la care se măsoară toţi peştii eligibili, pentru fiecare peşte eligibil
prins concurentul punctează în CONCURS 100 de puncte. Peştii se măsoară între extremităţi.
Concurenţii vor primi de asemenea 20 de puncte pentru centimetrul de lungime al fiecărui
peşte eligibil; în clasament se va înscrie valoarea lungimii rotunjită la centimetru întreg, în

sus, pentru uşurinţa punctării. Lungimea peştilor care nu sunt eligibili nu va fi rotunjită la
întreg, deci aceştia nu vor puncta. Dacă doi concurenţi sunt la egalitate într-o manşă,
departajarea o face numărul mai mare a capturilor eligibile. Dacă egalitatea persistă, amândoi
primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă.
Art.2. La concursurile la care se punctează după sistemul „1 peşte = 1 punct”, concurentul va
arăta peştele arbitrului după ce l-a introdus în minciog. Dacă arbitrul consideră că peştele este
eligibil, atunci concurentul poate elibera peştele sau poate decide să îl ducă la arbitru pentru
măsurare, imediat, fără a mai pescui. Dacă arbitrul nu este convins că peştele este eligibil (are
dubii în privinţa agăţării muştei din zona capului, în privinţa dimensiunii peştelui comparativ
cu dimensiunea minimă eligibilă sau în privinţa corectitudinii regulamentare a
echipamentului), atunci îi va solicită concurentului să aducă peştele în minciog la arbitru,
fără a-l atinge şi fără a altera în vreun fel echipamentul. Clasamentul pe manşă se va face în
funcţie de numărul de peşti eligibili prinşi. În caz de egalitate departajarea se va face doar în
funcţie de dimensiunea celui mai mare peşte capturat. Dacă egalitatea persistă, amândoi
primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă.
......................................................................................................................................................
Art.8. Dacă în clasamentul final, doi concurenţi au acelaşi număr de puncte acumulat din
clasările în manşe, atunci departajarea se face în funcţie de numărul mai mare de
puncte/pește la concursurile unde se măsoară toţi peştii eligibili; dacă egalitatea persistă,
departajarea se face în funcţie de numărul mai mare de peşti capturaţi şi, în final, se verifică
cea mai mare captură pentru departajare. Dacă egalitatea persistă, amândoi primesc acelaşi
loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă. Primul loc în CONCURS se acordă
concurentului/echipei cu numărul minim cumulat de clasări în manşe.
......................................................................................................................................................
Capitolul 5. RECOMPENSE, SANCȚIUNI ȘI SELECȚIE
......................................................................................................................................................
Art.5. Concurenţii care se dovedesc că au folosit metode de fraudă şi alte abateri de la litera
regulamentului şi de la spiritul sportivităţii pescuitului pe parcursul competițiilor, vor fi
excluşi de Comisia de Competiţii din toate CONCURSURILE private ale A.G.V.P.S.R.
pentru o perioadă de până la 2 ani. Abaterile de la litera regulamentului şi de la spiritul fair
play precum și tentativele constatate și consemnate în timpul concursurilor în fișa de arbitraj
vor fi sancţionate pe loc de către Comitetul de Organizare conform regulamentelor,
(sancţiunile date de către Comitetul de Organizare se referă doar la concursul respectiv),
sancţiunile putând fi contestate doar la prima şedinţă a Comisiei de Competiţii. Suspendarea
se aplică automa concurenţilor care sunt sancţionaţi/sancţionabili pentru încălcarea legislaţiei
pescuitului și a legislației de mediu (ex. reținere specii interzise la pescuit, reţinere peşti sub
dimensiunile legale, distrugerea mediului natural, poluarea apelor prin deversarea de gunoaie
și substante interzise etc.).

C. PESCUIT SPORTIV LA CRAP
- participă 38 de echipe înscrise, cluburi afiliate direct la A.G.V.P.S. sau reprezentanți ai
uneia dintre asociațiile afiliate la A.G.V.P.S.
- manșele de calificare se vor face cu subsectoare pe fiecare sector în parte și se vor califica
în semifinală primele 12 echipe, câte 6 din fiecare manșă.
- finala se va desfășura cu primele 6 echipe calificate din semifinale, pe 3 sectoare, cu câte un
stand liber între fiecare dintre echipele participante.
D.– PESCUIT SPORTIV LA FEEDER
Fiecare asociație județeană sau club va transmite la A.G.V.P.S. Bucureși și la Subcomisia de
Pescuit Sportiv la FEEDER lista aprobată cu concurenții pentru fazele finale ale Campionatului
privat al A.G.V.P.S., indiferent de categorie, până în data de 05.04.2018. Excepțional sunt
acceptate doar modificări solicitate în scris, justificate de Forța Majoră.
Concurenții care nu vor fi anunțați nominal de fiecare asociație sau club înscris în concurs nu
vor putea participa la fazele finale al Campionatului privat al A.G.V.P.S.
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