
REGULAMENTUL OFICIAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

COMPETIŢIILOR DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP 

GENERALITĂŢI 

1. Fiecare club va avea dreptul de a prezenta o singură echipă compusă din 11 
persoane, astfel: 

• 3 perechi de concurenţi titulari; 
• 2 rezerve; 
• 2 manageri; 
• 1 sef de delegaţie 

Niciun concurent nu va avea dreptul de a participa individual in competiţie. 
Concurenţii titulari pot fi înlocuiţi din motive tehnice sau medicale sub atenta 
monitorizare a arbitrilor. Rezervele vor intra în concurs cu propriul lor echipament de 
pescuit, dar fără nade şi momeli. Dacă se produce înlocuirea, aceasta va fi definitivă. 

2. Poziţia de pescuit a fiecărei perechi se compune dintr-un stand de "15 x 10 
metri", care poate fi folosit în întregime pentru amplasarea corturilor şi 
umbrelelor, având culori specifice (verde închis, kaki sau „camuflaj"). 
Jaloanele plasate pe marginile standului, la o distanţă de 15 de metri, bine 
înfipte în mal de-a lungul coridorului de siguranţă, definesc zona de pescuit. 
Accesul in zona de pescuit si in zonele limitrofe se organizează astfel: 

 

 

Zona A: Acces autorizat pentru doi concurenţi - pereche - managerii echipei din 

stand (câte unul, niciodată doi simultan), arbitrii şi membrii juriului de concurs; 

Zona B: Acces autorizat pentru rezerve, managerii echipei din stand, arbitrii, 

membri juriului iar pentru presă, doar cu consimţământul concurenţilor din stand; 
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Zonele C şi D: Acces autorizat pentru rezerve, managerii echipei din stand, 

arbitrii, membri juriului, presă, delegaţi oficiali, organizatori, dar interzis publicului şi 

spectatorilor. 

3. Managerii de echipă pot intra doar in standurile în care concurează echipele lor, 

niciodată doi simultan. Managerii vor purta un număr de identificare vizibil, indicând în 

mod clar funcţia lor.  

4. Organizatorii au obligaţia de a instala în fiecare stand un panou care indică numele si 

clubul din care fac parte concurenţii, precum şi numărul si greutatea peştilor capturaţi. 

Acest panou va fi actualizat, de trei ori pe zi, de către arbitrii. 

ÎNTRUNIREA MANAGERILOR 

5. Scopul acestei întruniri este cel de a oferi informaţii şi trebuie să aibă loc în ajunul 

competiţiei. Este preferabil ca arbitrii de sector sa participe la întrunirea managerilor. 

In cazul în care un manager sau un delegat din partea unui lot este absent, arbitrul sef 

va efectua operaţiunea de tragere la sorti pentru lotul respectiv. Pe parcursul acestei 

întruniri se vor parcurge următoarele etape: 

a. Apelul loturilor participante; 

b. Tragerea la sorţi a loturilor înscrise, în ordine alfabetică, în scopul 

determinării ordinii pentru tragerea la sorţi. Ordinea de tragere la sorti 

astfel stabilita este valabila atât pentru tragerea la sorti a sectoarelor cat 

si pentru tragerea la sorti a ocupării standurilor de către concurenţi 

(grila); 

c. Tragerea la sorţi pentru atribuirea sectoarelor (A, B, C) perechilor 

titulare care compun fiecare lot. 

6. In timpul competiţiei, întrunirea managerilor va avea loc zilnic la ora 11
00

. 

7. Dacă există probleme urgente de discutat şi soluţionat, managerii pot solicita 

convocarea unei întruniri extraordinare. 

8. Prezenţa managerilor este obligatorie. Dacă unul dintre aceştia, din motive justificate, 

nu poate să fie prezent la întrunire, el poate fi înlocuit de către şeful delegaţiei lotului 

respectiv.  

9. In timpul acestor întruniri nu va putea fi modificat nici un punct din Regulamentul 

Oficial. 

TRAGEREA LA SORŢI A STANDURILOR IN SECTOARE 

10. Tragerea la sorţi a standurilor in sectoare trebuie să aibă loc cu cel puţin 180 de 

minute înainte de începerea competiţiei, sub monitorizarea organizatorilor şi în 

prezenţa managerilor sau a delegaţilor fiecărui lot. Tragerea la sorti a standurilor 

se va face conform unei grile stabilite in avans şi prezentată managerilor pentru 

informare. 



11. Managerii vor primi câte un pieptar cu număr de ordine afişat pe spate pentru 

fiecare concurent din componenţa perechii. 

Numărul purtat de manageri trebuie să fie verde (se vor oferi întotdeauna 

managerilor câte două pieptare cu numere de ordine afişat pe spate) iar cele destinate 

rezervelor trebuie să fie roşii. Pieptarele cu numerele pentru concurenţi vor avea culori 

diferite pentru fiecare sector (exceptând verdele şi roşul) sau vor avea o culoare neutră şi 

culori diferite ale literelor, pentru fiecare sector. 

REGULI GENERALE 

12. Fiecare pereche va dispune de 120 de minute pentru a-şi pregăti materialele 

(perioada de pregătire). Din momentul ajungerii lor pe pista de concurs, 

concurenţii au obligaţia de a purta numerele si de a-şi depozita toate materialele 

lângă standul repartizat, fără a putea intra în acesta (dispoziţii valabile şi pentru 

persoanele care ajuta concurenţii la transportul echipamentelor). Nu este permisa 

pregătirea materialelor înainte de semnalul de intrare a concurenţilor in standuri. 

După semnalul de intrare a concurenţilor in standuri (primul semnal), nada si alte 

materiale pot fi înmânate concurenţilor de către manager in prezenta arbitrilor, 

pana la semnalul de începere a nădirii (al doilea semnal). Pe durata perioadei de 

pregătire, concurenţii nu vor primi niciun ajutor. 

După semnalul al doilea, aprovizionarea concurenţilor cu nada, momeala si alte 

materiale sau echipamente de pescuit se va face o singura data pe parcursul competiţiei 

de către manager, concomitent pentru toate loturile, ziua si ora aprovizionării fiind 

stabilite in timpul primei întruniri a managerilor. 

Concurenţii vor putea ajunge la stand folosind mijloacele personale de transport. 

După descărcarea echipamentului autovehiculele vor fi parcate in locurile indicate de 

organizator. 

13. Se vor desemna arbitrii pentru standuri, un arbitru responsabil pentru fiecare 

sector si un arbitru sef al competiţiei. Toţi arbitrii vor demonstra o cunoaştere 

perfectă a regulamentului de concurs. Pentru a se asigura prezenţa permanenta a 

arbitrilor aceştia pot fi organizaţi in schimburi. Arbitrul de stand are următoarele 

obligaţii: 

a. controlează cantitatea de nada introdusa in stand si sacii de păstrare a 

capturilor; 

b. supraveghează comportamentul concurenţilor care-i sunt atribuiţi in timpul 

competiţiei si respectarea de către aceştia a Regulamentului de desfăşurare. 

c. verifica şi notează fiecare captură şi greutatea acesteia. 

d. ţine sub observaţie capturile echipelor care-i sunt atribuite si interzice 

accesul in zona a persoanelor neautorizate pana când echipa de cântărire 

ajunge la stand. La finalul cântăririi, va semna împreuna cu membrii 

echipei din stand fisa de cântărire. 



14. Vor fi validaţi doar crapii (oglindă, comuni, golaşi) şi amurii (albi sau 

argintii) cu greutatea minima de 1500 de grame. Peştii trebuie păstraţi vii 

numai în sacii de păstrare(un singur peşte in fiecare sac). Pe toată durata 

competiţiei, sacii de păstrare cu capturi trebuie să fie ţinuţi scufundaţi in apa, 

pe toata lungimea lor, fără plumb, lest sau alte obiecte în interior. Nu este 

admisă altă metodă de păstrare a capturilor. Concurenţii trebuie să dispună de 

o cantitate suficientă de saci de păstrare. Concurenţii care vor prezenta spre 

cântărire peşti răniţi sau morţi în urma unei manipulări neglijente, vor fi 

sancţionaţi si capturile în cauză nu vor constitui exemplare punctabile. In 

cazul epuizării sacilor de păstrare obligatorii (minim 15 buc.), concurenţii 

trebuie sa solicite arbitrilor cântărirea capturilor, pentru eliberarea sacilor de 

păstrare. 

 

15. Folosirea nadelor si momelilor de origine animala, vii sau moarte, icrele, 

argila, bentonita, produsele de origine metalică sau plumbii încărcaţi cu pasta, este 

strict interzisa. 

Se permite folosirea exclusiva a făinurilor, posturilor, mixturilor, seminţelor, 

bilelor (boilies), peletelor naturale sau artificiale. 

Orice produs rezultat din combinarea produsele de mai sus nu trebuie să 

depăşească dimensiunile unei sfere cu diametrul de 70 mm. 

Pe parcursul celor 72 de ore de pescuit, cantitatea de nada si momeala folosita nu 

trebuie sa depăşească 200 kg de echipa/pereche. Această cantitatea poate fi redusă în 

funcţie de caracteristicile pistei de concurs. 

La sfârşitul competiţiei este interzisa aruncarea in apa a nadei si a momelilor 

nefolosite. 

16. Competiţia se va desfăşura pe sectoare si fiecare etapa are durata de 72 de 

ore. In cazul unei întreruperi forţate (de ex.: furtună), etapa respectiva va fi 

validata numai daca a durat cel puţin 48 de ore. In situaţia unei întreruperi 

cauzate de o furtună înainte de expirarea celor 48 de ore, competiţia poate fi 

reluata dar perioada de întrerupere nu va fi adăugată celor 72 de ore iniţiale. 

Competiţia nu se va mai relua in cazul unei întreruperi care survine după 48 

de ore de la începerea etapei, iar rezultatul obţinut pana in momentul 

întreruperii va fi validat. 

17. Lungimea lansetelor trebuie sa fie mai mică de 4 metri, iar mulinetele vor fi 

obligatoriu cu tambur fix. 

18.Operaţiunile de pescuit trebuie să se desfăşoare numai în interiorul standului 

alocat echipei. 



Limitele standului sunt marcate de doua linii imaginare care pornesc din 

dreptul jaloanelor care marchează zona de pescuit, in prelungirea acestora. 

Pescuitul si nădirea in afara acestei zone este strict interzisa. 

19. In timpul pescuitului, monturile se vor plasa în zona de pescuit numai cu 

ajutorul lansetelor destinate pescuitului, evitându-se orice alte mijloace. 

20. Fiecare dintre liniile de pescuit se poate echipa cu o singura montura, având 

un singur cârlig, obligatoriu legat in varianta „fir de par". 

21. Este permis numai pescuitul cu un plumbaj de minim 50 grame. In caz 

ruperii liniei de pescuit, tipul de montura utilizat va trebui să permită peştelui 

să se elibereze cu uşurinţă de plumb. Pentru evitarea ruperii liniei de pescuit la 

aruncare, ansamblul firului trebuie să dispună de un sistem „antişoc". 

22. Pescuitul „la pluta" este interzis 

23. Pescuitul la swing feeder, swing tip, quiver tip sau folosind momitoare este 

interzis. 

24. Este permisa utilizarea plumbilor secundari de tip „back-leads" dar 

arbitrii pot cere in orice moment, retragerea acestora pentru a se verifica axele 

de pescuit 

25.In timpul lansării monturilor, plumbul nu trebuie sa descrie mişcări laterale in 

standul de pescuit. Mişcările plumbului vor fi obligatoriu pe direcţia stand/apă 

şi apă/stand. 

26. Dispozitivele cu telecomanda, la fel ca şi sonarele, sunt interzise. 

27. Este permisa folosirea mijloacelor electronice de semnalare a trăsăturilor, 

acustice si/sau vizuale. 

28. Limitele zonelor de pescuit pot fi semnalizate cu ajutorul a doua repere 

plutitoare care pot fi sau nu luminoase. Aceste repere trebuie să fie instalate în 

cadrul zonei de pescuit după cum aceasta este definită de jaloanele care 

marchează zona de pescuit. Reperele pot fi menţinute pe parcursul 

competiţiei, dar vor fi îndepărtate la încheierea competiţiei. 

29.Sacii de păstrare şi salteaua de primire a peştelui sunt obligatorii. Mărimea şi 

calitatea acestora trebuie să asigure securitatea peştelui. 

30. Udarea saltelelor şi a sacilor de păstrare este obligatorie înainte de 

depozitarea peştelui pe/în acestea. 

31. După cântărire, pestele trebuie eliberat in apa cu precauţie, viu si in 

condiţii optime. 

32. Corturile de pescuit trebuie să fie instalate în mod obligatoriu în perimetrul 

standului atribuit. 



33. Este interzisă iluminarea apei cu ajutorul lămpilor sau farurilor. Este 

permisa iluminarea in interiorul corturilor si folosirea lanternelor frontale cu 

iluminare discreta pentru scoaterea peştelui. 

34. Un concurent sau ambii in cazul capturilor simultane, pot intra în apă până 

la nivelul cizmelor (mai jos de genunchi), strict pentru a introduce un peşte in 

minciog sau pentru depozitarea peştelui in sacul de păstrare. 

35. La sfârşitul concursului, standurile vor fi lăsate în stare perfectă de 

curăţenie. 

36.Sunt interzise toate dispozitivele propulsate cu aer comprimat, gaz sau curent 

electric. 

Circulaţia autovehiculelor este interzisă pe timp de noapte, cu excepţia celor 

aparţinând organizatorilor. 

Pe timpul nopţii, doar managerul echipei are dreptul de a intra în standurile propriilor 

concurenţi, dar acesta va trebui să fie însoţit de un arbitru . 

39.O captura poate fi validata chiar daca, in mod accidental, pestele este prins in 

afara gurii. Fiecare peste prins accidental, care nu are contact direct cu firul 

regulamentar de pescuit nu va fi validat si va fi eliberat imediat în apă. 

40. Agăţarea voluntară in afara gurii peştelui este interzisă. 

41. Focul deschis de orice natura este interzis in interiorul cortului. 

42.In timpul competiţiei, concurenţii pot utiliza dispozitive de emisie-recepţie. 

43. Concurenţii vor putea monta oricâte lansete vor dori, dar nu vor pescui 

decât cu un număr de maxim 4 lansete simultan, pe fiecare stand. Lansetele de 

rezervă se vor amplasa vertical, recomandabil in direcţie opusa luciului de apa, 

cu ajutorul unor suporţi de lansete, iar lansetele pentru plasarea reperelor vor fi 

identificate, semnalizate şi nu se vor afla pe suporţii destinaţi lansetelor cu care 

se pescuieşte. 

44. Mânuirea minciogului este permisa doar concurenţilor. 

45. Concurenţii nu vor putea primi ajutor din exterior; numai managerul va avea 

dreptul de a intra în standul concurenţilor din echipa sa, şi nu va putea da decât 

sfaturi verbale; un manager nu va putea intra în standul unei echipe care nu face 

parte din lotul sau. 

46. Concurenţii vor putea utiliza standul alocat, după cum doresc, in scopul 

desfăşurării competiţiei. In interiorul standului atribuit, concurenţii se vor deplasa 

discret şi fără zgomot. Orice acţiune legată de pescuit va fi desfăşurată numai în 

interiorul standului (lansarea, repunerea lansetelor, nădirea şi scoaterea peştelui). 

47.  Pe timpul nopţii, utilizarea flash-urilor sau a oricăror alte sisteme de iluminat 

cu excepţia lanternelor frontale, este interzisă. Orarul zi-noapte va fi stabilit pe 

parcursul primei întruniri a managerilor. 



48. Concurenţii vor aştepta primul semnal pentru intrarea în stand. După acest 

semnal, aceştia vor putea începe montarea materialelor, instalarea echipamentului 

şi prepararea nadelor. Concurenţii au la dispoziţie 120 de minute pentru efectuarea 

acestor operaţiuni pregătitoare. 

 La cel de-al doilea semnal concurenţii vor putea începe nădirea şi pescuitul.     

Modalităţile de nădire permise sunt următoarele: 

- nădirea cu mana, 

- nădirea cu prastia sau cupa de nădire, 

- nădirea cu bastoane (tuburi) de lansat bile (boilies) manevrate cu una sau 

ambele mâini. 

- nădirea cu linguri de nădire cu mâner, manevrate cu una sau ambele mâini; 

- nadirea cu catapulta pe suport fixata in pământ, manevrata manual, 

propulsata cu benzi elastice sau cu arc; 

- nădirea cu săculeti solubili, pungi solubile sau fire solubile; 

- nădirea cu rachete de nădire cu diametrul interior de max.70 mm si lungime 

de max. 200 mm, aruncate cu ajutorul unei lansete; 

Intre orele 18
30

 si 09
00

 utilizarea catapultelor pe suport, fixate in pământ si a 

rachetelor de nădire, este interzisa. In acest interval este permisa numai nădirea cu 

bastoane de nădire precum si praştiile de mana. 

Cu excepţia acestui interval orar, nădirea este permisă cu toate metodele şi toate 

sistemele menţionate. Cel de-al treilea semnal anunţa concurenţii ca au mai 

rămas 15 minute până la sfârşitul competiţiei. Al patrulea semnal marchează 

finalul competiţiei. 

Din acest moment se mai acorda 15 minute doar pentru scoaterea din apă a unui 

peşte înţepat înainte de cel de-al patrulea semnal, aflat in „dril" in momentul in care a fost 

dat al patrulea semnal. 

In acest caz, al cincilea semnal se va da in 15 minute după cel de-al patrulea 

semnal; la acest ultim semnal, doar peştii prinşi şi scoşi din apă vor fi punctaţi. 

Semnalele acustice care marchează diferitele faze ale competiţiei trebuie să fie 

scurte si, în toate cazurile, se ia în considerare începutul semnalului. 

49. Pe parcursul concursului, arbitrii vor sta în spatele concurenţilor, fie în 

dreapta, fie în stânga, astfel încât să nu îi stânjenească şi să poată supraveghea 

capturile. Sacii de păstrare vor fi plasaţi la vedere; capturile vor fi păstrate in saci 

pana la sosirea echipei de cântărire. 

OPERAŢIUNI DE CÂNTĂRIRE 

50. Operaţiunile de cântărire vor fi efectuate de cel puţin trei echipe a câte 2 membri 

fiecare (câte o echipă pe sector). Toate procedurile de cântărire trebuie să aibă loc 

cât mai curând posibil şi cel puţin la fiecare 3 ore. Cântărirea se va face cu un 

cântar certificat pentru conformitate, acesta urmând a fi suspendat pe un trepied 



stabilizat pe sol, plasat în culoarul oficial. Cântarele vor fi de modele şi mărci 

identice pentru cele trei sectoare şi vor fi gradate cel puţin la fiecare 50 de grame. 

51. Indicarea greutăţii trebuie să fie vizibilă concomitent, atât pentru arbitrii, cat şi 

pentru concurenţii din standul respectiv 

52. În afara arbitrilor, a concurenţilor din standul respectiv si al managerului acestora, 

nici-o alta persoana cu excepţia juriului, nu este autorizată să intervină verbal sau 

in alt mod pentru a contesta cântărirea. 

53. Un arbitru va fi responsabil cu cântărirea, iar un alt arbitru va înscrie greutatea în 

documentul oficial prevăzut în acest scop, 

54. Vor exista trei cântare pentru fiecare sector. Salteaua de cântărire furnizata de 

organizator este obligatorie pentru cântărirea capturilor; acesta va fi udata şi 

scursa înainte de începutul fiecărei cântăriri. Salteaua de cântărire va fi de tip 

special pentru cântărirea crapilor, din material sintetic suplu, permeabil şi ajurat. 

Saltelele de cântărire trebuie sa fie identice pentru toate cele trei sectoare. 

Cântărirea trebuie să fie exprimată în grame. 

55. Pana la sosirea echipei de cântărire in stand, concurenţii vor menţine sacii de 

păstrare care conţin peşti in apa. Peştii vor fi scoşi din apa şi plasaţi pe salteaua de 

cântărire de către unul din concurenţi; după cântărire, peştii vor fi repuşi în apă 

sub supravegherea arbitrilor (după cântărire, peştii nu mai pot fi repuşi în saci). 

Această operaţiune trebuie efectuată cu atenţie sporită. 

56. Ambii concurenţi trebuie sa participe la operaţiunea descrisa mai sus, sa 

controleze cântărirea si sa semneze fisa de cântărire. Odată încheiată procedura de 

cântărire si semnarea fisei de cântărire, orice reclamaţie legata de aceste 

înregistrări va fi respinsa. 

JURIUL 

57. Juriul este desemnat pentru a examina orice eventuale reclamaţii şi a aplica 

sancţiunile prevăzute în regulament; Juriul va deveni oficial în timpul întrunirii 

managerilor din ajunul competiţiei. 

Juriul va fi compus din următorii membri: 

 Şeful Subcomisiei de pescuit la crap din cadrul Comisiei de Pescuit 

Sportiv şi Competiţii a AGVPS sau reprezentantul desemnat al 

acestuia; 

 Secretarul Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii. 

 Arbitrul sef; 

Membrii Juriului vor purta un semn distinct de "Juriu" şi vor fi prezenţi pe malul 

apei pentru a putea înregistra eventualele reclamaţii. Va fi indicat locul unde pot fi găsiţi 

unul sau mai mulţi membri ai juriului. 



58.Orice contestaţie, cu excepţia celor cu privire la clasament, se va adresa 

Juriului, in cel mult 1 ora după sfârşitul competiţiei. Reclamaţiile vor putea fi 

formulate oral, dar ele trebuie confirmate imediat în scris. 

Reclamaţiile în legătură cu clasamentul vor fi formulate în cel mult 30 de minute 

de la afişarea rezultatelor oficiale. Ora afişării va fi prevăzută pe listele cu rezultate 

oficiale. Fiecare reclamaţie scrisă adresată Juriului va fi în mod obligatoriu însoţită de o 

cauţiune de 100 Euro; daca reclamaţia nu este găsită fondată de către Juriu, cauţiunea va 

fi vărsată în bugetul competiţiei. 

Toate infracţiunile şi avertismentele vor fi raportate Juriului, care este singura 

autoritate capabilă de a pronunţa sau aplica o descalificare. O echipa ce face obiectul 

unei sancţiuni trebuie să fie imediat informată în acest sens. 

Membrii Juriului alături de arbitrii trebuie sa asigure respectarea regulamentului, 

pe care îl vor cunoaşte în integralitatea sa. 

Deciziile Juriului se vor lua cu majoritate de voturi; în caz de egalitate de voturi, 

Şeful subcomisiei sau reprezentantul său va dispune de votul decisiv. 

Deciziile Juriului sunt reflectate în procesul-verbal de omologare a rezultatelor 

competiţiei. 

SUBCOMISIA DE REZOLVARE A LITIGIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR 

59.Subcomisia este desemnată pentru soluţionarea, în numele şi la nivelul 

Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii, a contestaţiilor făcute împotriva 

hotărârilor adoptate de Juriu şi a litigiilor sportive între entităţile sportive 

(asociaţii-cluburi), precum şi a sesizărilor sportivilor sau cluburilor, ca urmare 

a unor evenimente şi fapte necunoscute iniţial, dar care s-au dovedit că au 

condus, în ascuns, la încălcarea regulamentului competiţional, a eticii şi 

conduitei sportive şi a statutului AGVPS 

Subcomisia se compune din următorii membri: 

- Preşedintele Comisiei de Pescuit Sportiv şi Competiţii sau reprezentantul 

desemnat al acestuia; 

- Un jurist cu experienţă în materie de pescuit sportiv, nominalizat de 

Consiliul AGVPS; 

- Un membru nominalizat de Consiliul AGVPS. 

Subcomisia îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa membrilor Juriului şi a 

părţilor implicate, care vor trebui să-şi susţină fundamentat punctele de vedere, cu probe 

convingătoare, raportate în exclusivitate la articole din Regulament, articole din statut, 

precum şi la principii de etică şi morală. Membrii Juriului şi reprezentanţii părţilor 

implicate nu au drept de vot (de decizie) în privinţa soluţionării contestaţiei sau litigiului. 



Membrii subcomisiei vor fi convocaţi personal prin e-mail, cu precizarea datei, 

locului şi obiectului convocării, prin grija preşedintelui comitetului. 

Hotărârile subcomisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, minoritarii 

acceptând să se supună voinţei majoritarilor. In caz de egalitate de voturi, preşedintele 

comisiei sau reprezentantul desemnat de acesta va dispune de votul decisiv. 

Hotărârile subcomisiei se înscriu distinct într-un proces-verbal, însuşit prin 

semnătură de membrii 

comisiei. 

Hotărârile subcomisiei sunt definitive şi irevocabile, obligatoriu de respectat 

pentru toate entităţile şi toţi concurenţii din competiţia ce face obiectul contestaţiei sau 

litigiului. 

Hotărârile subcomisiei pot fi contestate temeinic motivat, la nivelul Consiliului 

AGVPS, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Hotărârile subcomisiei nu antrenează responsabilitatea Consiliului AGVPS şi a 

AGVPS din România. 

LISTA DE SANCŢIUNI 

60. Sancţiunile sunt următoarele: 

a) Avertisment (cartonaş galben) pentru încălcarea articolelor 12,18, 19, 25, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 50 şi 56. 

b) Descalificare (cartonaş roşu) pentru încălcarea articolelor 14, 15, 17, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 36, 38, 40, 41, 43 şi 64, precum şi după un al doilea 

avertisment dat în urma încălcării articolelor 12, 18, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 50 şi 56. 

c) Dacă o echipa este descalificată, acesteia i se oferă un număr de puncte 

echivalent cu numărul loturilor participante + 1. In cazul descalificării unei 

echipe, echipele ce urmează acesteia în clasament îşi vor păstra poziţiile 

iniţiale (de exemplu: dacă echipa X care se clasase pe locul 8 este 

descalificată, echipele următoare îşi vor menţine poziţiile şi vor fi marcate 

cu 9 puncte, 10 puncte, şi aşa mai departe). 

d) Un lot care primeşte un avertisment va avea notat acest lucru în dosarul sau 

pe o perioadă de 3 ani. In caz că se va comite o noua infracţiune în timpul 

acestor 3 ani, aceasta se va considera drept recidivă, iar Juriul se va 

pronunţa, ţinând cont de această recidivă şi de baremul de sancţiuni. 

e) Dacă o echipa primeşte un avertisment, acesta rămâne notat în dosarul său 

pe perioadă de 3 ani. In caz că se va comite o noua infracţiune, aceasta se 

va considera drept recidivă iar Juriul se va pronunţa ţinând cont de această 

recidivă şi de baremul de sancţiuni. 



f) Preşedintele Comisiei de Competiţii si Pescuit Sportiv a AGVPS va deţine 

dreptul, atât în timpul competiţiei cât şi după terminarea acesteia, de a 

impune sancţiuni asupra concurenţilor, rezervelor si managerilor, dacă 

aceştia comit încălcări ale regulamentului sau manifestă o conduită 

necorespunzătoare, chiar daca aceste abateri nu sunt specificate în lista de 

sancţiuni. 

CLASIFICARE 

61. CLASAMENTE PE ECHIPE 

A - CLASAMENT PE SECTOARE 

a) Clasamentul se face in fiecare sector in funcţie de greutate - 1 punct pe 

gram. In cazul in care mai multe echipe sunt la egalitate in ceea ce priveşte 

greutatea, acestea vor primi un număr de puncte egal cu media poziţiei 

ocupate de acestea. 

Exemplu 1: două echipe care sunt la egalitate pe locul 5 vor primi (5+6):2=5.5 

puncte fiecare; 

Exemplul 2: trei echipe care sunt la egalitate pe locul 8 vor primi 

(8+9+10):3=9 puncte fiecare. 

b) Echipele fără capturi sau care au abandonat competiţia vor primi un număr 

de puncte egal cu locurile medii neatribuite din sectorul respectiv. 

Exemplu 1: daca din 24 de echipe doar 12 au avut capturi, următoarele echipe 

vor primi următorul 

punctaj: (13+24):2 = 18,5 puncte fiecare; 

Exemplul 2: daca din 29 de echipe doar 5 au avut capturi, următoarele echipe 

vor primi următorul 

punctaj: (6+29):2 = 17.5 puncte fiecare; 

Exemplul 3: daca din 29 de echipe doar 26 de echipe au avut capturi, 

următoarele echipe vor primi 

următorul punctaj: (27+29):2=28 puncte fiecare. 

B - CLASAMENT GENERAL 

a) Suma punctelor obţinute în fiecare sector de către echipele - perechile - 

ce alcătuiesc un lot constituie punctajul lotului respectiv. Lotul cu cel 

mai mic număr de puncte va fi clasat pe primul loc si aşa mai departe. 

b) In cazul egalităţii de puncte, primează lotul care a înregistrat cea mai 

mare cantitate de peste capturat. 



c) Dacă egalitatea persista, ordinea in clasament este determinata de cea 

mai mare cantitate înregistrata de una dintre echipele componente ale 

loturilor in discuţie. 

 

2 - CLASAMENT INDIVIDUAL PE ECHIPE - PERECHI 

Echipa-perechea - clasată pe primul loc într-un sector, care a prins cea mai mare 

cantitate de peşte faţă de echipele-perechile - clasate pe primele locuri în celelalte două 

sectoare, va ocupa prima poziţie în clasamentul general. 

Echipele-perechile - clasate pe primele două locuri în celelalte două sectoare vor 

ocupa următoarele poziţii în clasament, în ordinea cantităţii de peşte capturat. 

Acelaşi sistem se aplică pentru echipele-perechile clasate pe următoarele locuri 

în sectoare. 

Dacă se înregistrează o egalitate între echipe în privinţa greutăţii, prioritate va 

primi echipa cu cea mai mare captură cântărită. Dacă se păstrează în continuare 

egalitatea, va avea prioritate cea mai mare greutate medie înregistrata (greutate 

generală/număr de capturi). 

3 - CLASAMENTUL PE LOTURI 

Pentru toate campionatele se va alcătui o listă naţionala ierarhică pe loturi, 

luându-se în considerare ultimii 5 ani (potrivit clasamentului F.I.F.A.); lista ierarhică va 

fi actualizată anual şi publicată pe site-ul AGVPS. 

DISPOZIŢII ÎN CAZ DE FURTUNĂ 

62.CAND FURTUNA ÎNCEPE ÎNAINTE DE PREGĂTIRI SAU ÎN TIMPUL 

ACESTORA 

Nici un concurent nu va avea voie să se instaleze în standul său şi nici să îşi 

monteze materialele; un semnal va indica amânarea intrării în zona de pescuit sau 

întreruperea etapei pregătitoare. În situaţia în care condiţiile atmosferice o permit şi în 

limita posibilităţilor programului, concursul se va putea desfăşura normal sau va fi redus 

ca durată (în orice caz, competiţia trebuie să dureze cel puţin 48 de ore). 

2 - DACĂ O FURTUNĂ SE DECLANŞEAZĂ ÎN TIMPUL ETAPEI 

Competiţia se va întrerupe imediat (un semnal suplimentar va fi emis de către 

organizatori) şi toţi concurenţii se vor adăposti. In cazul in care condiţiile atmosferice o 

vor permite, competiţia se va relua printr-un semnal suplimentar care va anunţa 

posibilitatea accesului concurenţilor in stand. Un alt semnal suplimentar, dat după alte 5 

minute, va autoriza reînceperea pescuitului. In cazul întreruperii forţate, cauzate de o 

furtună cu 48 de ore înainte de începerea competiţiei, aceasta va putea fi reluata, dar 

durata întreruperii nu va fi adăugată celor 72 de ore iniţiale. Dacă întreruperea se produce 

după termenul limită de 48 de ore, competiţia nu va fi reluata şi se va valida rezultatul 

înregistrat in momentul întreruperii. 



63.In caz de litigiu cu privire la interpretarea regulamentului, se va considera 

originală şi de referinţă 

versiunea în limba franceză. 

CONTROALE ANTI-DOPING 

64.F.I.P.S.-e.d. aderă la codul mondial anti-doping aplicat de C.I.P.S. 

Cu ocazia unui campionat, concurenţii solicitaţi a se prezenta la controale anti-

doping trebuie să facă acest lucru în mod obligatoriu în intervalul stabilit, potrivit 

directivelor F.I.P.S.-e.d. sau directivelor Juriului. Concurentul solicitat, care nu se 

prezintă pentru efectuarea controlului, va fi descalificat din competiţie şi penalizat. 

Concurenţii depistaţi pozitiv în urma controlului anti-doping vor suporta 

sancţiunile prevăzute în Codul Mondial Anti-doping aplicat de CIPS. 

Organizatorul competiţiei suporta costurile controalelor anti-doping. 

(Regulament tradus şi adaptat, cu adăugitele necesare, după REGULAMENTUL 

OFICIAL FIPS-e.d. A COMPETIŢIILOR INTERNAŢIONALE PE NAŢIUNI - Disciplina 

„CRAP") 

 


