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REGULAMENTUL CONCURSULUI  
„CUPA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA LA PESCUIT –CRAP” 

 
 
 
 
• se pescuieste cu 4 lansete / echipa, fiecare cu cate un singur carlig simplu pe Iinie (fir de par); 
• montajul utilizat trebuie sa permita eliberarea pestelui de plumb in caz de ruptura; 
• participarea se poate face doar in echipe formate din 2 sau 3 pescari; 
• toate echipele vor avea mincioc mare de crap cu deschidere de 1m si plasa cu ochiuri mici, saci 
speciali ecologici pentru pastrat pestele (minim 10 buc.), saltea de primire; 
• salteaua de primire si minciocul vor fi umezite la fiecare captura; 
• concursul se va desfasura intr-o singura mansa de 48 de ore, in caz de intrerupere fortata (ex. 
furtuna), concursul va fi valid doar daca a durat cel putin 15 ore; 
Inscrierea se va face pe baza de chitanta reprezentand dovada achitarii contravalori taxei de participare 
 

Programul Competitei: 
In data de 07/06/2013: 
• ora 09.30 intalnire la Balta Lazar, urmata de prezenta, sedinta tehnica 
• (prezentarea standurilor, a cantarelor de concurs etc.) si tragerea la sorti a standurilor, aceasta se 
va desfasura dupa cum urmeaza; 
• prima extragere va fi pentru stabilirea numarului de ordine pentru extragerea a doua si se va 
efectua in ordinea inscrierii in lista de concurs; 
• a doua extragere va fi pentru desemnarea numarului standului de concurs si se va efectua in 
baza numarului de ordine stabilit anterior; 
• ora 10.30 -11.30 deplasarea concurentilor pe standurile de concurs si pregatirea (instalare cort, 
pregatire echipament si nada, etc); 
• ora 12.00 se va da startul concursului (sondarea apei, marcare, nadire,  etc.); 
Concurentii care trag la sorti si pica pe locurile unde sunt casute le pot inchiria contra sumei de 150 
RON pe toata perioada concursului. Pentru rezervarea locului trebuie achitat un minim de 200 RON 
pana pe data de 10.05.2013 
In data de 09/06/2013 : ora 12.00 sfarsitul concursului urmat de festivitatea de premiere. 

Organizarea: 
Amplasarea standurilor 
• standurile pentru concurenti vor fi de 8 x 8 m si vor fi numerotate de la dreapta spre stanga 
• distanta aproximativa intre standuri 10 m 
• standul poate fi folosit pe toata suprafata lui si permite instalarea corturilor, umbrelelor, etc. 
Pe perioada concursului organizatorul ofera concurentilor o ciorba pescareasca, o saramura de peste cu 
mamaliguta si gratar traditional romanesc.  

Concurentilor Ii se interzice: 
• nada si/sau momeala animala vie sau moarta si icrele de peste 
• argila, bentonita, huma ca si Iiant 
• sa plece spre locurile extrase de concurs pana nu semneaza fisa de concurs 
• lansarea, repunerea lansetelor, nadirea sau scoaterea pestelui in afara standului 
• innotul 



• aruncarile catre vecini 
• ca la sfarsitul concursului sa lase standul murdar (momeala, resturi, etc.) 
• folosirea transportoarelor de nada sau momeala si/sau a sonarului 
• sa folosesca alte monturi decat cele "fir de par" 
• aruncarea monturilor prin alte mijloace decat lansetele destinate pescuitului 
• folosirea plutelor 
• circulatia cu vehiculele pe timp de noapte 
• acrosarea voluntara a pestelui 
• plasarea sacilor de pastrare in asa fel in cat sa nu fie vazut de arbitrii 
• orice fel de motoare propulsate de aer comprimat, gaz sau electricitate 
• sa primesca ajutor la orice actiune legata de pescuit 
• sa pastreze mai mult de doi pesti intr-un sac de pastrare 
• sa paraseasca standul fara acordul arbitrilor 
• iluminatul puternic noaptea. 
Pentru toate acestea se acorda sanctiuni 

Concurentilor Ii se permite: 
• grânele, boiles-urile, peletele, fainuri si paste (sfere cu diametrul max. de 40 mm) 
• inaintasul textil de maxim 25 m. 
• numai nadirea manuala se poate folosi bastonul de nadire(cobra), cupa de nadire, catapulta, 
racheta de nadire si accesoriile PVA (fire solubile, pungi solubile, saci solubili). 
• nadirea grea se va executa doar in timpul zilei (maxim ora 20.00) aceasta fiind interzisa pe 
timpul noptii 
• semnalizatoare de muscatura acustice sau electronice 
• sa foloseasca 2 markere 
• sa marcheze zona de pescuit cu balize sau repere (luminoase sau nu) numai pe durata 
concursului 
• sa primesca vizite, dar numai pe timp de zi ( ora 08.00 -20.00), fara ca vizitatorii sa intre in 
standuri 
• o iluminare discreta la scoatere  pestelui, la aruncarea monturii si pentru cort 
• intrarea in apa pe o lungime de max 5 m de la mal numai pentru scoaterea/punerea in 
saci/eliberarea pestelui 
• se poate depasi acest nivel doar in cazul in care se doreste pastrarea crapilor la apa mai adanca. 

Atributiile arbitrilor: 
• sa nu permita intrarea persoanelor straine in standuri 
• participa la cantarire 
• organizeaza tragerea la sorti 
• noteaza in fisa concentratoare si individuala 
• sa atraga atentia concurentilor daca se constata incalcarea regulamentului 
• sa noteze eventualele abateri si sa Ie aduca la cunostinta arbitrului principal 
• acestia vor lua in considerare numai crapul si amurul ce nu prezinta urme de mutilare, grav ranit 
sau mort din vina concurentilor si care depasesc greutatea de 1500 grame/buc 
• au dreptul sa verifice bagajele vizitatorilor cat si ale concurentilor 
• sa urmareasca daca eliberarea se face in conditii optime 

Cantarirea: 
Cantarirea se va efectua in grame de catre arbitrii ,ori de cate ori se considera necesar in prezenta a cel 
putin unui membru din echipele vecine care impreuna cu concurentul si arbitrul vor semna in fisele de 
concurs. Nici o reclamatie ulterioara semnarii fisei in ceea ce priveste greutatea nu se va lua in 
considerare. Cantarele si sacii de cantarire vor fi identici pentru toate sectoarele 

Clasamentul final: 



Clasamentul final se stabileste dupa cantitatea totala de peste prinsa pe toata durata concursului in 
grame de catre arbitri. In caz de egalitate castiga echipa care are cele mai multe capturi. Se vor premia 
primele trei locuri si captura concursului . 

Contestatiile: 
Reclamatiile din timpul concursului pot fi aduse la cunostinta arbitrilor in cel mult o ora de la 
producerea evenimentului, contestatiile in legatura cu clsasamentul final vor fi formulate cel tarziu 
dupa 30 de minute dupa aflarea rezultatelor oficiale. Fiecare contestatie scrisa adresata organizatorilor 
va fi in mod obligatoriu insotita de o taxa de 100 RON, daca reclamatia nu este gasita fondata, taxa va 
fi varsata in casieria 
organizatorului. Fiecare concurent si arbitru va trebui sa cunoasca si sa respecte in totalitate acest 
regulament! 
 

   Locatia: Balta Lazar Alexandria 
      Locuri : 20 

   Taxa: 400 RON / Echipa  
Inscrierile la concurs se fac la magazinul Central Pedro situat in Alexandria, str Bucuresti nr 94, 

vis a vis de CEC BANK sau la tel: 0762.116.116, 0760.313.159 pana pe data de 27.05.2013 
ORGANIZATORI: 
Primaria Municipiului Alexandria cu sprijinul Central Pedro 
 

Premii: 
- Locul I : 2.000 RON + produse MG Special Carp si Star Fish 
- Locul ll : 1.500 RON + produse MG Special Carp si Star Fish 
- Locul III :1.000 RON + produse MG Special Carp si Star Fish 
- Captura concursului - 800 RON + produse MG Special Carp si Star Fish 
Concuretii care vor face cumparaturile pentru concurs de la Central Pedro(magazin de pescuit si 
vanatoare), in perioada 01-09 iunie 2013, vor beneficia de o reducere de 5% din valoarea totala a 
cumparaturilor.  
Concursul va fi mediatizat pe posturile tv: PV TV, FH TV, Media Sud, TR TV si in ziarele locale. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier, 

 
POPESCU DUMITRU-DAN 


