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Cap.I SCOP SI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Scopul prezentului regulament il reprezinta stabilirea de reguli privind organziarea si
desfasurarea competitiilor de pescuit sportiv cu naluci artificiale (spinning) din barca.
1.2. Domeniul de aplicare: prezentul regulament se aplica pentru competitiile de pescuit
sportiv cu naluci artificiale (spinning) din barca precum si tuturor celor implicati in
competitii de pescuit sportiv din cadrul Campionatului National al Asociatiei Liga
Romana de Spinning organizate sub egida acesteia: pescari sportivi (legitimati in cadrul
cluburilor sportive membre LRS precum si sportivi independenti), organizatori, arbitri
oficiali. Totodata prezentul regulament se aplica intre sedinta tehnica si festivitatea de
premiere precum si in timpul antrenamentelor oficiale.

Cap.II DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1

Regulamentul intern al Ligii Romane de Spinning

2.2 Regulamentul oficial FIPSed (Federatia Internationala de Pescuit Sportiv In Apa Dulce)
pentru probele internationale pe natiuni, disciplina "Pescuitul rapitorilor cu momeli
artificiale din barca"
2.3 Legea nr. 69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile
ulterioare
2.4 Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.
69/2000
2.5 Legea nr.319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare
2.6 Legea nr. 32/1994 - Legea privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare

Cap.III PREVEDERI GENERALE
3.1 Pescuitul sportiv de competiţie cu naluci artificiale, se referă la concursurile în care
competitorii folosesc lansetă, mulinetă şi naluci (voblere, năluci suple, naluci metalice
etc.) şi în care se respectă un set standard şi aprobat de reguli, care vor permite
stabilirea unui clasament final şi acordarea de puncte care vor conta în clasamentul
general al Campionatului National de Spinning.
3.2 Calendarul competitional, organizatorul, data concursului, pista concursului si specia tinta
se vor stabili conform Regulamentului Intern al Ligii Române de Spinning.
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3.3 Campionatul National de Spinning se desfasoara intr-un sistem competitional de tip OPEN,
pe echipe de cate 2 sportivi, ce vor concura in aceeasi barca, cu urmatoarele mentiuni:







odata inscrisa in competitie, o echipa nu isi poate schimba componenta pe parcursul
anului competitional
in cazul in care unul dintre membrii echipei nu poate participa, celalalt membru
participa singur si puncteaza in numele echipei
este permisa inscrierea in concurs si individual, pe parcursul anului sportivul putandu-si
alcatui o echipa cu un sportiv care nu a participat pana in acel moment, pastrandu-si
rezultatele de la concursurile anterioare
in orice alta situatie decat cele enuntate mai sus, se considera echipa noua si puncteaza
in campionat de la zero
sportivul care participa singur in barca va plati jumatate din taxa de concurs plus 50 lei
pentru lotul national

3.4 Primele 3 (trei) echipe clasate la sfarsitul Campionatului vor forma Lotul National pentru
Campionatul Mondial ce se va desfasura in anul urmator
3.5 Daca unul sau mai multe locuri calificate pentru lotul national, sunt formate dintr-un singur
sportiv, acesta isi alege ca partener unul din sportivii de la locul 4 in jos, dar numai in
ordinea clasamentului din anul respectiv.
3.6 La competitii pot lua parte doar sportivi ce au implinit varsta de 18 ani si care recunosc si
respecta acest regulament.
3.7 Sportivii care nu au implinit varsta de 18 ani, au nevoie de acordul scris al
parintelui/tutorelui legal. Parintele/tuturele legal trebuie sa fie prezent la concurs.
3.8 Fiecare sportiv participant la competitie se va identifica prin intermediul unui act de
identitate valid.
3.9 Fiecarei echipe i se va aloca un numar de concurs corespunzator rezultatelor anului
competiţional precedent. Pentru anul 2015 echipelor li se va acorda numarul de concurs
in ordinea inscrierii la prima etapa.
3.10 Pentru echipele nou-inscrise, fara clasare in anul competitional precedent, numerele se
vor acorda de către Liga Română de Spinning, în continuarea ultimului număr acordat,
in ordinea inscrierii in competitie.
3.11 Sportivii sunt obligaţi să afiseze pe lateralele barcii numerele de concurs, de dimensiuni
minim A5.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT
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3.12 Un concurs se va desfasura pe o perioada de maxim doua zile consecutive.
3.13 Un concurs va avea doua manse.
3.14 Fiecare mansa va avea intre 7 si 8 ore.
3.15 Toate concursurile se vor organiza obligatoriu in maniera "Prinde si elibereaza".
3.16 Fiecare concurs va avea numai anumite specii punctabile, conform programului
competitional.
3.17 Puncteaza numai urmatoarele specii de pesti, cu dimensiunile minime aferente:

Biban (Perca Fluviatilis)

15 cm

Clean (Leuciscus Cephalus)

20 cm

Salau (Stizostedion Lucioperca)

40 cm

Stiuca (Exos Lucius)

40 cm

Pastrav indigen (Salmo Trutta Fario)

20 cm

Pastrav fantanel (salvelinus fontinalis)

20 cm

Pastrav curcubeu (salvelinus iridaeus)

20 cm

Pastrav de lac (salmo trutta lacustris)

20 cm

3.18 In mod exceptional si cu acordul Adunarii Generale a Ligii Romane de Spinning, aceste
dimensiuni se pot modifica pentru un anumit concurs.

Cap. IV - ECHIPAMENTE
4.1 Este permisa numai folosirea nalucilor (momelilor artificiale): voblere, naluci suple, naluci
metalice etc. Este interzisa folosirea momelilor naturale sau a combinatiilor de momeli
artificiale cu momeli naturale.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.
4.2 Este interzisa folosirea nalucilor de tip "musca artificiala" libere, pe saltatoare sau in montaj
Buldo. Orice naluca ce poate fi lansata fara ajutorul unui snur lestat sau in montaj Buldo
este permisa. Musca artificiala este definita ca fiind acea naluca ce poate fi lansata
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numai cu ajutorul snurului, lansetei destinate pescuitului cu musca artificiala sau in
montaj Buldo.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.
4.3 Este interzisa folosirea simultana pe acelasi forfac a doua sau a mai multor naluci, inclusiv
monturile de tip Alabama.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.
4.4 Este permisa doar folosirea lansetelor cu lungimea maxima de 2,70 metri.
4.5 Un sportiv nu poate pescui decat cu o singura lanseta, in orice moment al concursului, dar
poate avea un numar nelimitat de echipamente de rezerva (lansete, mulinete, naluci
etc.).
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.
4.6

Lansetele de rezerva pot fi tinute montate la indemana, dar cu naluca fixata de lanseta.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.

4.7 Este interzisa nadirea, cu exceptia substantelor ce se pot aplica pe suprafata nalucilor.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA
4.8 In timpul manselor sportivii ce alcatuiesc o echipa nu vor putea primi din partea arbitrilor
sau tertelor persoane niciun fel de echipamente sau obiecte, pana la terminarea
masuratorilor. Este permisa ridicarea de obiecte de la un punct de masurare in prezenta
unui arbitru si a unui organizator, obiecte ce se limiteaza insa la: apa potabila, ancora,
motor, vasle, vesta, combustibil, medicamente.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI/ECHIPELOR DIN CONCURS
4.9 Concursurile se vor desfăşura din barcă. Bărcile pneumatice cu o singură cameră gonflabilă
nu sunt admise în concurs. Daca un arbitru constată înaintea startului manșei încălcarea
vreunei prevederi din acest articol, va atenționa concurentul și nu îi va permite să intre
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în concurs. Dacă încălcarea acestui articol se constată în timpul manșei, pe apă,
concurentul va avea obligația să iasă la mal și să schimbe barca.
SANCTIUNE: DACA O ECHIPA INCALCA VREUNA DIN PREVEDERILE ACESTUI ARTICOL SI
INTRA/CONTINUA SA PESCUIASCA DUPA ATENTIONAREA ARBITRULUI, ACESTA VA PRIMI
AVERTISMENT, IAR PESTII PRINSI IN MANSA RESPECTIVA SE VOR ANULA.
4.10 Barca poate fi echipata cu motor electric si/sau motor termic. Folosirea motorului este
permisa pe toata durata concursului. Daca legea sau administratorul nu permit accesul
concurentilor cu motore termice pe pista de concurs atunci se vor utiliza exclusiv
motoarele electrice.
4.11 Este permisa folosirea sonarului si a dispozitivelor de masurare a adancimii apei.
4.12 Se recomanda ca fiecare sportiv sa fie dotat cu minciog sau a grip propriu.
4.13 Se recomanda ca fiecare sportiv sa fie dotat cu mijloace pentru mentinerea in viata a
capturilor pana la masurare si eliberare.
4.14 Fiecare echipa este obligata sa fie echipata cu cate 2 veste de salvare. Sportii sunt obligati
sa poarte vesta de salvare pe tot parcusul deplasarii pe apa cu motorul termic. In plus,
daca motorul termic cu care este echipata barca are si cheie de pornire, sportivul care
conduce barca este obligat sa ataseze un capat al acesteia pe corp/imbracaminte/vesta,
evidand astfel deplasarea barcii in cazul in care sportivii cad accidental din barca.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT
4.15

Este obligatoriu ca sportivul care conduce barca sa detina permis de conducere
ambarcatiune de clasa D, in cazul in care motorul depaseste 5 cai putere. In cazul in care
niciunul din membrii echipei nu detine permis de conducere ambarcatiune clasa D,
echipei nu ii este permisa intrarea in concurs.

4.16

Este permisa afisarea pe echipament si barca a siglelor sponsorilor sportivului sau ai
clubului din care face parte acesta.

4.17

Se recomanda ca sportivii sa poarte pe echipamentul propriu logo-ul oficial al Ligii
Române de Spinning precum si logo-ul oficial al Campionatului National a Ligii Romane
de Spinning.

Cap.V - ORGANIZARE CONCURS
CERINTE GENERALE
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5.1 Pe apele unde se va desfasura un concurs este interzisa organizarea altui concurs de
spinning (avand ca organizatori cluburi membre LRS sau membri ai cluburilor afiliate
LRS) cu mai putin de 10 de zile calendaristice inainte.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE 1.000 LEI A
CLUBULUI CE A ORGANIZAT PRIMUL CONCURS.
5.2 Locatia unde sa va desfasura un concurs trebuie sa aiba o suprafata minima de 1ha luciu de
apa utilizabil pentru pescuit / echipa.
5.3

Desfasurarea concursului va fi condusa de un Comitet de organizare format din:

•

Director concurs

•

Arbitrul- sef

•

presedinte/vicepresedinte Comisia Tehnica de Disciplina si Arbitraj

5.4

Comitetul de organizare va valida verbal din punct de vedere tehnic organizarea si
desfasurarea fiecarei etape.

5.5

Organizatorul are urmatoarele responsabilitati:

a.

Redactarea si publicarea anuntului oficial

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE 100 LEI
b.

Inscrierea sportivilor si publicarea listelor partiale si finale pe forumul oficial al LRS

c.

desemnarea unui director de concurs, care nu va participa la competitie si care are ca
sarcini buna desfasurare a concursului si comunicarea intre concurenti si organizatori.
Nominalizarea acestuia se va face odata cu publicarea anuntului de concurs.

d.

Asigurarea unui numar de minim 2 puncte de masurare la fiecare etapa

e.

balizarea sectorului de concurs cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea acestuia

f.

balizarea sectorului de concurs in mod cat mai vizibil, atat pe apa cat si pe mal. Punctele
de pe mal vor avea asociate coordonate GPS.

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE 500 LEI.
g.

balizarea zonelor/culoarelor de start-sosire in concurs

h.

delimitarea zonelor de masurare a capturilor (pe o raza 10m)

i.

delimitarea zonei de campare

j.

asigurarea accesului la grupuri sanitare

k.

asigurarea pazei barcilor daca punctul de intrare pe apa este departe de zona de
campare/ cazare.
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l.

asigurarea colectarii si depozitarii deseurilor (saci de gunoi)

m.

rezervarea pentru arbitrii oficiali a unui spatiu suficient de mare de campare (cat mai
aproape de punctul de intrare pe apa), a unui spatiu pentru acostarea barcilor arbitrilor
si a unei mese
delimitarea unui perimentru oficial unde vor fi afisate rezultatele partiale si finale ale
concursului, se vor afisa bannerele partenerilor oficiali, partenerilor media, sponsorilor
si unde va avea loc festivitatea de premiere

n.

o.

sa asigure, din timp si vizibil, pe plan local, anuntarea concursului pe apa respectiva.

p.

afisarea rezultatelor partiale si finale precum si rezolvarea neconcordantelor aparute

q.

sa solicite prezenta a cel putin unui reprezentant local (administrator/ concesionar/
proprietar pista concurs) care sa poata lua atitudine fata de pescarii sau posesorii de
ambarcatiuni care perturba concursul.

5.6

Organizatorul are obligatia de a respecta anuntul oficial al concursului.

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL, PRIN DECIZIA UNILATERALA A ORGANIZATORULUI,
SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE 100 LEI/INCALCARE.
5.7

Scaldatul concurentilor, oficialilor si arbitrilor pe sectoarele de concurs este interzis pe
intreaga durata a competitiei.

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE 500 LEI
ANUNTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
5.8

Organizatorul va anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii etapei:

•

programul detaliat al concursului

•

datele de contact ale organizatorului

•

directorul de concurs

•

cuantumul taxei de inscriere, modalitatile de plata precum si calendarul inscrierilor

•

detaliile tehnice de desfasurare: harta/ indicatii acces la pista de concurs, harta pista de
concurs, sector, acces pe apa, locul de campare, etc

•

specia tinta

•

conditiile de antrenament

INSCRIERILE
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5.9

Inscrierile se inchid cu 5 zile inaintea inceperii concursului sau in momentul ocuparii
locurilor disponibile.

5.10 Inscrierea se face în ordinea achitării taxei de concurs, de către orice echipa.
Pentru ultima etapa din calendar se poate limita numarul de echipe participante, in functie de
capacitate pistei de concurs. Inscrierea la aceste etape se efectueaza in ordinea
clasamentului din momentul respectiv, pana la ocuparea tuturor locurilor disponibilie.
Echipele care achita taxa de inscriere si a caror pozitie din clasamentul general, din acel
moment, nu le asigura implicit un loc de participare, sunt obligate sa verifice lista
actualizata a echipelor inscrise, de pe forumul LRS. In cazul in care acestea nu vor putea
participa din cauza locului ocupat in clasament, vor fi anuntate de acest lucru pe
forumul LRS si li se va returna taxa de inscriere.
5.11

Organizatorul are obligatia sa transmita imediat dupa inchiderea inscrierilor lista cu
echipele inscrise catre presedintele CTDA/ vicepresedinte CTDA

5.12

In cazul in care o echipa inscrisa in concurs nu se prezinta la concurs si nu anunta acest
lucru, acesteia i se va opri taxa de inscriere (de catre organizator) si va primi un
avertisment.

5.13

In cazul in care echipa anunta ca va lipsi, pana inainte de sedinta tehnica, acesteia i se va
returna taxa de inscriere si nu va fi sanctionata.

5.14

Sportivii care au datorii financiare catre cluburile organizatoare sau catre LRS, nu se pot
inscrie la etapele urmatoare decat in momentul achitarii datoriilor.

ANTRENAMENTELE OFICIALE
5.15

Perioada de antrenament este definita ca fiind perioada dintre anuntarea oficiala a
concursului (30 de zile inainte de data desfasurarii concursului) si preziua concursului.

5.16

Organizatorul este obligat sa asigure accesul la antrenament pe sectorul de concurs, in
perioada de antrenament

5.17

Antrenametele se vor desfasuara cu respectarea prezentului regulament, a
Regulamentului intern al Ligii Romane de Spinning precum si in conditiile impuse de
administratorul pistei de concurs.

5.18

Se interzice accesul pe pista de concurs in saptamana (12 zile pentru concursurile in care
specia tinta este cleanul) premergatoare concursului tuturor sportivilor , indiferent daca
participa sau nu la etapa respectiva inclusiv a tuturor membrilor cluburilor afiliate la LRS.
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Exceptie face organizatorul a carui prezenta pe pista de concurs este permisa doar
pentru balizare.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTEI PREVEDERI SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA DIN
CONCURS SI RETINEREA TAXEI. DACA SPORTIVUL NU A ACHITAT TAXA DE CONCURS,
ACESTA VA FI AMENDAT CU O SUMA EGALA CU TAXA DE CONCURS.

5.19 In vinerea premergatoare concursului au loc antrenamentele oficiale. Acestea au rolul de a
oferi concurentilor sansa de a pescui pe sectorul de concurs pentru a-si pregati strategia
proprie de concurs.
5.20 Antrenamentele oficiale nu sunt obligatorii
5.21 Antrenamentele oficiale se desfasoara pe aceeasi durata de timp pe care o are mansa de
concurs urmatoare.
5.22 Concurentii (echipele) aflati (aflate) pe lac in afara orelor de antrenament oficial isi pierd
dreptul de a participa in etapa ce se desfasoara in zilele urmatoare.
5.23 Concurentii (echipele) au la dispozitie 30 de minute de la incheierea antrenamentelor
oficiale sa iasa la mal. In caz contrar isi pierd dreptul de a participa in etapa ce se
desfasoara in zilele urmatoare. Exceptie fac sportivii care se incadreaza la articolol 6.1
5.24 Antrenamentele pe acceasi pista sunt permise, dar NUMAI in afara sectorului de concurs
5.25 Numarul minim de sportivi pentru validarea unui concurs este 20 de sportivi sau 10 echipe

GRUPELE SI SECTOARELE DE CONCURS
5.26 Concursurile vor avea o singura grupa de concurenti, iar acestia vor concura pe un singur
sector cu un perimetru delimitat si comunicat de catre organizator in anuntul de
concurs.

SEDINTA TEHNICA
5.27 La inceputul fiecarei competitii trebuie organizata o sedinta tehnica unde trebuie
comunicate cel putin urmatoarele:
•

programul desfasurarii competitiei

•

sectorizarea

•

echipele participante

•

tragerea la sorti a ordinii de plecare in mansa
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5.28 Sedinta tehnica este condusa de directorul de concurs.
5.29 La sedinta tehnica poate lua cuvantul presedintele/vicepresedintele CTDA, in situatiile
exceptionale, cand exista interventii asupra regulamentului de concurs.
5.30 La sedinta tehnica poate lua cuvantul arbitrul sef pentru a se asigura ca toti sportivii sunt la
curent cu noile modificari ale regulamentul Campionatului National al Ligii Romane de
Spinning.
5.31 Neparticiparea concurentilor la sedinta tehnica nu ii exonereaza de cunoasterea
modificarilor aduse anuntului de concurs sau a detalilor de desfasurare ale acestuia.

Cap.VI - DESFASURARE CONCURS
6.1

Deplasarea catre locul de start se va face numai din zonele destinate barcilor, numai
prin locurile indicate de organizator si numai cu acceptul si in prezenta arbitrilor.

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT
6.2

In cadrul etapelor din Campionatul national de Spinningdivizia barca, este permisa
deplasarea pe apa in afara orelor de concurs numai pe mijlocul apei. (inspre si dinspre
cazare)
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICARE

6.3

Sportivii vor astepta semnalul de start al mansei intr-o zona neutra, intr-un perimetru
stabilit si balizat de organizatori.

SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.
6.4

Startul in mansa se va da dintr-un loc stabilit in anuntul de concurs si marcat
corespunzator. In cazuri extreme, acesta se poate modifica in functie de cerintele de la
fata locului. Locul de pleacare va fi re-anuntat la sedinta tehnica.
Ordinea plecarii in prima mansa se va trage la sorti la sedinta tehinca. In mansa a doua ordinea
se inverseaza.
Intervalul de plecare dintre doua barci ramane la latitudinea arbitrului, care isi va lua o marja de
siguranta, in functie de barcile in cauza.
Arbitrul va da startul pentru fiecare barca in parte.
SANCTIUNE: Plecarea inaintea fluierului arbitrului se sanctioneaza cu AVERTISMENT, iar barca
in cauza va astepta pana pleaca toate echipele in acea mansa
6.5

Pentru sportivii/echipele care intarzie, deplasarea catre locul de start sau sectorul de
concurs se va face numai cu acceptul arbitrilor.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT
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6.6

În timpul manşei, barcile nu pot pescui la mai puţin de 40 de metri distanta una de
cealalta.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT DUPA
CE IN PREALABIL SPORTIVUL/ECHIPA AU FOST ATENTIONATI VERBAL. REFUZUL
SPORTIVULUI/ECHIPEI DE A RESPECTA DECIZIA ARBITRULUI ATRAGE DE LA SINE AL 2-LEA
AVERTISMENT SI IMPLICIT DESCALIFICAREA.

6.7

Distanta de deplasare pe langa o barca nu este limitata (pentru cazurile in care nu este
suficient loc), dar se efectueaza numai cu acceptul sportivilor pe langa care se trece si
numai prin locul indicat de acestia. In cazul in care pista o permite, distanta minima de
deplasare este de 30 de metri.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT DUPA
CE IN PREALABIL SPORTIVUL A FOST ATENTIONAT VERBAL.

6.8

Deplasarea de la un loc de pescuit la altul, in timpul concursului, se va face obligatoriu
cu ancora in barca sau in mana deasupra luciului de apa.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.

6.9

Distanta de deplasare, cu ajutorul motorului termic, pe langa alti concurenti ce
pescuiesc este de minim 50 m. Daca aceasta distanta nu poate fi pastrata, deplasarea se
va face cu motorul la relanti sau cu motorul electric/ vasle.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.

6.10

Este interzisa apropierea la mai putin de 20 de metri de limita de sector.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT DUPA
CE IN PREALABIL SPORTIVUL/ECHIPA AU FOST ATENTIONATI VERBAL.

6.11

Este interzis pescuitul de pe mal.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 1 AN COMPETITIONAL, LUANDU-SE IN
CONSIDERARE ANUL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.

6.12

Este interzis pescuitul la trena.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.

6.13

Este interzis pescuitul langa punctul de masurare pe o raza de 10 metri, perimetru ce va
fi balizat.
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SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI NEPUNCTAREA PESTIILOR AFLATI IN ACEL MOMENT IN
POSESIA SPORTIVULUI
6.14

Este interzisa deplasarea barcii cand pick-up-ul mulinetei este deschis si recuperarea
ulterioara a nalucii.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 1 AN COMPETITIONAL, LUANDU-SE IN
CONSIDERARE ANUL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.

6.15

Pentru pescuitul in deriva nu este permisa folosirea greutatilor. Sunt permise numai
ancore textile tip “parasuta”
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS

6.16

6.17

Iesirea unui sportiv pe mal in timpul mansei se poate face doar in caz de forta majora
(pierderea ancorei, deteriorarea barcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice)
si numai in prezenta arbitrului, cu exceptia cazurilor extreme.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.
Este interzis accesul sau pescuitul in afara sectorului de concurs.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS.

6.18

Folosirea minciogului sau a gripului este permisa doar sportivilor.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT SI
NEPUNCTAREA CAPTURII RESPECTIVE.

6.19

O captura este considerata valida chiar daca inteparea a fost in exteriorul gurii.

6.20

Inteparea intentionata (japca) din exterior a pestelui este strict interzisa.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 2 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.

6.21

Sarcina pastrarii capturilor in stare vie, inainte de masurare, revine in intregime
sportivului.

6.22

In caz de vreme nefavorabila, ce poate pune in pericol viata sportivilor (furtuna, vant
foarte puternic), directorul de concurs este obligat sa intrerupa desfasurarea mansei.
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6.23

Daca o mansa este intrerupta dupa cel putin jumatate din durata de desfasurare a
acesteia, atunci mansa este considerata valabila. In caz contrar, mansa poate fi amanata
sau anulata.

6.24

Concursurile care din diverse motive se intrerup la un interval de timp mai mic de
jumatate din totalul celor doua manse nu vor puncta in clasamentul general.

6.25

In orice moment un arbitru poate verifica barca si echipamentul oricarui sportiv.

6.26

Unui concurent / unei echipe descalificat (e), care inainteaza o contestatie (sau declara
verbal intentia de a contesta sanctiunea dupa finalizarea mansei) ii este permis sa
pescuiasca pana la finalul mansei, iar ulterioarele capturi ale acestuia vor fi trecute pe o
foaie de arbitraj separata, urmand a fi validate (sau nu) in urma deciziei CTDA. Pentru
situatii speciale (comportament violent/ nesportiv, stare de ebrietate, situatii in care
securitatea sportivului sau a altor concurenti este periclitata, alte situatii asemanatoare)
arbitrul poate interzice reluarea concursului si eliminarea de pe pista de concurs a
sportivului.

6.27

Fluierul de final al mansei ii va regasi pe concurenti inapoi la punctul de start, unde se va
efectua o noua prezenta. Dupa efectuarea acesteia, numai concurentii care au fost
prezenti inapoi la punctul de start vor mai putea sa masoare la punctul de masura din
fata camparii.
SANCTIUNI: DEPASIREA TIMPULUI DE SOSIRE CU 15 MINUTE SE PENALIZEAZA CU 5
PUNCTE MANSA
OBSERVATIE: eventualele defectiuni tehnice care ar impiedica deplasarea concurentilor,
trebuie anuntate directorului de concurs, cu minim 15 minute inainte de finalul
mansei.
In acest caz, concurentul/echipa nu va mai fi penalizat (a) in niciun fel, dar pestii pe care
ii are nemasurati pana in acel moment, nu vor puncta in clasament

6.28

Daca exista pesti in drill, acestia vor puncta numai in cazul in care sunt scosi din apa in
maximum 10 minute de la semnalul de incheiere a mansei.

6.29

Accesul pe sectorul de concurs a altor persoane (reprezentanti media) este permis
numai cu acordul directorului de concurs si cu informarea arbitrului sef.

6.30

Deplasare sportivilor catre locurile de masurare oficiala a capturilor se face prin locurile
indicate de organizator la o distanta minima de 10 metri intre barci
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT, DUPA
CE IN PREALABIL SPORTIVUL A FOST ATENTIONAT VERBAL.

6.31

La masuratoare, concurentii vor pastra o distanta minima de 3 metri intre barci
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SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT

Cap.VII - PUNCTAJ SI CLASAMENTE
MASURAREA CAPTURILOR
7.1

Pestii morti nu puncteaza.

7.2

Se interzice transferul de capturi intre concurenti sau alte persoane.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPELOR DIN CONCURS SI ELIMINARE TIMP DE 3 ANI COMPETITIONALI, PRIMUL FIIND
CEL IN CARE S-A CONSTATAT ABATEREA.

7.3

Masurarea capturilor se face cu ajutorul jgheaburilor, intre extremitatile corpului
pestelui: varful botului si varful cozii, in pozitie adunata.

7.4

Este interzisa retinerea si aducerea la masurare a capturilor mai mici cu 10 cm decat
limita de masurare.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT SI O
AMENDA DE 300 LEI.

7.5

Este interzisa retinerea si sacrificarea capturilor ce nu fac parte din specia tinta.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
ECHIPEI DIN CONCURS.

7.6

Vor exista minim 2 puncte de masurare la fiecare etapa din Campionatul National al Ligii
Romane de Spinning. Sportivii vor putea masura de cate ori au nevoie pe parcursul unei
manse, dar niciodata mai mult de maximul pestilor admisi/mansa, iar atat timp cat la
finalul mansei vor fi prezenti inapoi la punctul de start pentru efectuarea prezentei, vor
putea masura si dupa fluierul de final la punctul din fata camparii.

7.7

Pentru fiecare peste punctabil prins, sportivul/echipa va primi 1 punct pentru fiecare
centimetru, fara a se rotunji in plus rezultatul masurarii
NOTA: un peste de 26,1 cm are 26 puncte, la fel ca unul de 26,9 cm

7.8

Daca un arbitru scapa un peste prins de un competitor inainte de a-l masura, va nota
aceasta in foaia de arbitraj, iar sportivul/echipa va primi un punctaj egal cu media
capturilor din aceeasi specie ale tuturor sportivilor din sector, in mansa respectiva.
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7.9

Punctele totale acordate unui sportiv/echipa intr-o mansa se obtin prin cumularea
punctelor fiecarei capturi
NOTA: daca un sportiv a prins un peste de 22,5 cm, unul de 31,2cm, altul de 36,9 cm si
inca unul de 52,6 cm, acesta va acumula 22+ 31+ 36+ 52= 141 puncte

CLASAMENTUL PE FIECARE MANŞĂ
7.10

7.11

7.12
7.13

7.14
7.15
7.16

In fiecare mansa, o echipa are voie sa aduca la masuratoare un numar nelimitat de pesti,
din care va puncta cu cei mai mari 10 (sau 20), in functie de specia tinta a concursului.
a) Pentru speciile salau si stiuca numarul maxim de pesti care pot puncta intr-o mansa
este 10.
b) Pentru specile biban si clean/pastrav numarul maxim de pesti care pot puncta intr-o
mansa este 20.
Pentru fiecare manşă, se intocmeste un clasament separat. Echipa/concurentul care va
totaliza cel mai mare numar de centimetri va avea 1 punct/manşă; locul 2 = 2 puncte,
locul 3 = 3 puncte ş.a.m.d. Castigatorul mansei va fi desemnat(a) concurentul/echipa cu
cele mai putine puncte mansa.
Dacă doi/doua sau mai multi/multe concurenti/echipe sunt la egalitate într-o manşă,
acestia vor primi un numar de puncte egal cu media artimetica dintre locurile in cauza.
Sportivii/echipele care într-o manşă nu au nicio captură primesc un numar de puncte
egal cu numarul concurentilor din concurs la care se mai adauga un punct.
NOTA: sunt 30 de barci in concurs, dintre care doar 12 au prins peşti punctabili.
Primiele 12 vor acumula puncte de manşă de la 1 la 12 puncte. Urmatoarele 18 vor avea
acelaşi punctaj 30+1 puncte = 31 puncte.
Sportivii/echipele descalificati(e) nu vor puncta cu pestii prinsi pina in acel moment.
Dacă un sportiv/echipa se retrage în timpul manşei, capturile avute până în acel
moment sunt valabile.
Dacă doua sau mai multe echipe/sportivi sunt la egalitate într-o manşă, ei vor fi
departajaţi după numărul de avertismente primite, apoi după numărul capturilor, iar în
cazul în care egalitatea persistă vor avea un punctaj egal cu media aritmetica a locurilor
in cauza
NOTA: Daca locurile 4, 5, 6, 7 sunt la balotaj fiecare sportiv/echipa va primi 5,5
puncte/mansa, iar sportivul de pe locul 8 va primi 8 puncte mansa.

CLASAMENTUL FINAL AL CONCURSULUI
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7.17 Clasamentul final al concursului se stabileste prin insumarea locurilor ocupate de sportivi
in manse. Primul loc in concurs se acorda sportivului/echipei cu numarul cel mai mic
cumulat de puncte/mansa.
7.18 Daca in clasamentul final doi sportivi/doua echipe sunt la egalitate, departajarea se face
pe baza totalului centimetrilor aferenti capturilor din concurs. Daca egalitatea persista,
primeaza numarul de capturi, iar daca egalitatea continua, departajarea se face pe baza
celei mai mari capturi.
AFISAREA REZULTATELOR
7.19 La finalul fiecarei manse organizatorul are obligatia sa afiseze rezultate partiale ale
manselor
7.20 Reprezinta responsabilitatea fiecarui sportiv/echipa sa verifice concordanta rezultatelor
afisate cu datele inregistrate in propria copie a fiselor de arbitraj.
7.21 Daca exista neconcordante intre rezultatele afisate si rezultatele inregistrate in fisele de
arbitraj valide, acestea trebuie rezolvate iar organizatorul trebuie sa afiseze noile
rezultate.
7.22 Daca la 60 de minute de la afisarea rezultatelor pe mansa si a rezultatelor finale (inaintea
festivitatilor de premiere) nu exista observatii, director de concurs considera rezultatul
corect si valideaza rezultatul final al concursului.
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL DE SPINNING
7.23 Numai sportivii/echipa care au/a punctat (au inregistrat cel putin o captura eligibila) in cel
putin o mansa pot primi puncte in clasamentul Campionatului National al Ligii Romane
de Spinning, pentru concursul respectiv
7.24 La finalul concursului/etapei se stabileste clasamentul pe puncte de etapa, care conteaza
in clasamentul Campionatului National al Ligii Romane de Spinning
In cadrul etapelor vor puncta in clasamentul general a Campionatului National al Ligii
Romane de Spinning, primele 40 de echipe/concurenti de la fiecare etapa. Sistemul de
acordare a punctelor per etapa va fi: locul 1 - 40 pct CNS, locul 2 - 39 pct CNS... locul 40 - 1
pct CNS. Castigatoarea/castigatorul Campionatului National al Ligii Romane de Spinning va
fi desemnata (t) echipa/sportivul cu cel mai mare numar de puncte CNS acumulate, in cele
mai bune 4 rezultate (etape), la finalul campionatului.
7.25 In caz de balotaj la stabilirea Clasamentului final al anului competitional, pentru unul sau
mai multi sportivi/echipe, departajarea se va face in functie de urmatoarele criterii:
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•

constanta: numarul de clasari “in puncte”

•

numarul de capturi prinse in total in timpul etapelor (concursurilor) la care au
participat
totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor.

•
•

numarul de concursuri la care a participat sportivul/echipa, avand intaietate cel
care a participat la un numar mai mare de concursuri

•

numarul de avertismente primite

•

numarul de descalificari primite

Cap. VIII - ARBITRAJ
8.1

Arbitrajul din cadrul etapelor Campionatului National al Ligii Romane de Spinning este
asigurat de arbitrii acreditati pentru fiecare etapa in parte. Pentru fiecare competitie
echipa de arbitri va avea desemnat un arbitru-sef.

8.2

Acreditarea arbitrilor este realizata de catre Liga Romana de Spinning (LRS) prin Comisia
Tehnica de Disciplina si Arbitraj (CTDA).

8.3

Toti arbitrii acreditati fac parte din lista oficiala de arbitrii a anului competitional in curs.

8.4

Arbitrii acreditati nu au dreptul sa participe la nicio etapa a Campionatului National al
Ligii Romane de Spinning din pozitia de sportiv.

8.5

Brigada de arbitri este subordonata arbitrului-sef. Acesta are responsabilitatea de a
organiza o sedinta tehnica a arbitrilor, inaintea inceperii primei manse din etapa, pentru
a se asigura ca toti arbitrii sunt la curent cu regulamentul Campionatului National al Ligii
Romane de Spinning, sectorul de concurs, etc.

8.6

Arbitrul-sef trebuie sa fie regasit in lista de acreditare a anului competitional in curs.

8.7

Arbitrul-sef va asista arbitrii in cazul aparitiei unor probleme legate de incalcari ale
regulamentului din partea sportivilor.

8.8

Arbitrul-sef este raspunzator de bunul mers al arbitrajului si trebuie sa fie in permanenta
la curent cu evolutiile din sectoarele de arbitraj. La finalul fiecarei manse, acesta va
aduna fisele de concurs si le va preda organizatorului, pentru centralizare.

8.9

Arbitrajul se face din barca si de pe mal.

8.10 La finalul fiecarei manse, la fiecare punct de intrare/ iesire pe pista de concurs trebuie sa
existe un arbitru.
8.11 Arbitrii au urmatoarele obligatii:
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•

vegherea asupra respectarii regulamentului de competitie din partea sportivilor

•

verificarea permanenta a balizajelor de delimitare a sectoarelor de concurs si de
start/sosire

•

masurarea capturilor si intocmirea corecta si completa a fiselor de arbitraj.

•

la intrarea pe apa, dupa efectuarea prezentei, arbitrul sef are obligatia de a anunta clar
ora oficiala a concursului. Startul si finalul manselor se vor efectua dupa ceasul arbitrului
sef. Intarzierea la start, neatentia, conditile meteo dificile, etc, nu exonereaza concurentii
de cunoasterea orei oficiale si implicit de eventualele penalizari.
8.12 Modelul fisei de arbitraj este unic pentru toate etapele Campionatului National al Ligii
Romane de Spinning.
8.13 Fisa de arbitraj este intocmita in trei copii identice, una destinata arbitrajului oficial, una
sportivului/echipei si una organizatorului, pentru confruntarea rezultatelor inregistrate,
in cazul in care acest lucru este necesar (pierderea fisei oficiale, contestatii etc.).
8.14 Pe fisa de arbitraj sunt inscrisi numai pestii punctabili (specie tinta si dimensiune) cu
dimensiunile capturilor, fara a se rotunji in plus rezultatul masurarii.
8.15 Fisa de arbitraj este considerata valida daca formularul este completat in intregime,
corect, semnat de arbitru si sportiv.
8.16 Reprezinta responsabilitatea sportivului/echipei si a arbitrului ca fisa de arbitraj sa fie
completata corect, in intregime si semnata de ambele parti.
8.17 Fisele vor fi stranse de arbitrii din sector si vor fi inmanate arbitrului-sef pentru
centralizarea rezultatelor.
8.18 In cazul in care un sportiv/ echipa este sanctionat/a, alaturi de rubricile dedicate lungimii
pestilor capturati, speciilor din care fac parte si punctelor care le revin, va exista si rubrica
sanctiunilor primite de sportiv/echipa.

Cap. IX - SANCTIUNI
9.1 Sportivul/echipa trebuie sa fie clar informat/a de orice sanctiune luata fata de el/ea, daca
astfel de sanctiuni au fost luate.
9.2 Pentru a pastra o evidenta completa a tuturor masurilor luate in conformitate cu acest
regulament, CTDA trebuie sa introduca in rapoartele ei toate masurile luate.
CONCURENTI
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9.3 Pentru abateri de la principiile si valorile LRS precum si de la regulamentele LRS (altele
decat cel de concurs, acesta avand clar desemnate sanctiunile in cuprinsul sau), CTDA isi
rezerva dreptul de a decide asupra sanctiunilor care se impun tinand cont si de
recomandarile conducerii LRS. In cazuri speciale, neprevazute in regulament, decizia
apartine CTDA.
ARBITRII
9.4 In cazul in care un arbitru se abate de la regulamentul Campionatului National al Ligii
Romane de Spinning, CTDA poate aplica avertismente, penalizari si eliminari dupa cum
urmeaza:
a.

incercarea de frauda prin intelegeri intre arbitri si sportivi sau cu alti arbitri sau
influentarea rezultatelor
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICARE SI
SANCTIUNI ADMINISTRATIVE

b.

Neindeplinirea atributiunilor ce revin arbitrilor sau pescuitul in timpul concursului de catre
acestia, precum si exercitarea atributiunilor de arbitraj sub influenta alcoolului
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICARE,
SANCTIUNI ADMINISTRATIVE SI RETRAGEREA DREPTULUI DE ARBITRAJ PENTRU O
PERIOADA DEFINITA, FUNCTIE DE GRAVITATEA FAPTEI, LUCRU CE VA FI HOTARATA DE
CTDA.

9.5 In cazul unei descalificari, un arbitru este oprit de la delegare intre 2 si 3 etape
9.6 CTDA isi rezerva dreptul ca in functie de gravitatea incalcarii regulamentului de catre un
arbitru sa recuze, sa suspende sau sa ii interzica arbitrarea unei etape din cadrul
Campionatului National al Ligii Romane de Spinning
CUMULUL DE SANCTIUNI
9.7 In cazul cumulului de avertismente :
•

la 2 avertismente in cadrul aceleiasi etape sportivul/echipa va fi descalificat/a din etapa
respectiva.

•

la 2 descalificari pe durata turneului sportivul/echipa va fi exclus/a din competitiile anului
curent.

•

la 3 avertismente un sportiv/o echipa va fi pus/a in discutia CTDA si in functie de motivele
pentru care a primit aceste avertismente poate fi suspendat din concurs pentru 1-3 etape .
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Cap.X - CONTESTATII
10.1

Orice sportiv/echipa poate depune o contestatie referitoare la sanctiuni primite in
timpul sau dupa finalul unei manse.

10.2

O contestatie se poate referi si la fapte intamplate in timpul unei manse si care nu au
fost observate si constatate de un arbitru.

10.3

Comisia Tehnica de Disciplina si Arbitraj (CTDA) primeste contestatiile din partea
sportivilor/echipelor si le analizeaza.

10.4

CTDA este singura in masura sa judece contestatiile, sa anuleze sau sa reconfirme
sanctiunile primite si sa ia masuri de descalificare a unui sportiv/echipa, in cazul unei
incalcari a regulamentului.

10.5

CTDA este compusa din cate un reprezentant al fiecarui club membru al LRS, arbitrul-sef
si presedintele/vicepresedintele CTDA. In cadrul etapelor, numai cluburile participante
vor fi reprezentate, reprezentantii urmand a fi desemnati anual de fiecare club.

10.6

Presedintele/vicepresedintele CTDA are rol de moderator si nu are drept de vot decat in
cazuri de balotaj, caz in care are votul decisiv.

10.7

In cadrul CTDA pot aduce completari orice persoane care pot aduce informatii si
clarificari suplimentare (sportivi sanctionati, arbitrii, alti concurenti, spectatori,
reprezentanti media, oficialitati etc.), dar doar cu acordul membrilor CTDA.

10.8
10.9

Arbitrul-sef are rol consultativ si nu are drept de vot.
Clubul al carui sportiv/echipa este in litigiu nu are drept de vot in CTDA la discutarea
cazului respectiv.

10.10 Deciziile CTDA sunt luate prin votul majoritatii simple.
10.11 Pentru ca o contestatie sa fie luata in considerare, aceasta trebuie depusa in scris la
presedintele/vicepresedintele CTDA, in cel mult o ora de la finalizarea masuratorilor.
10.12 Contestatia se face intr-o forma standardizata, formularul fiind pus la dispozitie de catre
presedintele/vicepresedintele CTDA.
10.13 Contestatarul nu poate folosi un martor din acelasi club.
10.14 Deciziile CTDA vor fi transmise pe loc contestatarului.
Cap.XI - CEREMONIA DE PREMIERE

REGULAMENT COMPETIŢII: pescuit sportiv cu năluci (spinning) din barcă | ediţia 2015

21

11.1

Sportivii/echipele sunt obligati sa se prezinte la ceremonia de premiere in tinuta
decenta.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.

11.2

Toti sportivii sunt obligati sa participe la ceremonia de premiere.
SANCTIUNE: NERESPECTAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT

11.3

In cadrul ceremoniei de premiere se vor arbora drapelul Campionatului National al Ligii
Romane de Spinning si drapelul oficial al Romaniei.

11.4

Sportivii ce aleg sa concureze singuri in cardul unei etape si platesc jumatate din taxa +
50 lei pentru lotul national, vor primi jumatate din premiul aferent locului pe care il
ocupa dupa terminarea concursului.

11.5

In cazul in care un membrul al unei echipe nu poate participa din diverse motive la un
concurs, colegul sau poate achita jumtate din taxa + 50 lei pentru lotul national, iar in
cazul ocuparii unui loc pe podium se aplica art.11.4.

11.6

In cazul in care un membrul al unei echipe nu poate participa din diverse motive la un
concurs, colegul sau poate achita taxa integrala, iar in cazul ocuparii unui loc pe podium
va primi premiul intreg cuvenit.

Cap.XII - SPORTIVITATE SI ETICA
12.1

Sportiviilor le este interzisa folosirea, pe durata intregului concurs, de obscenitati
audibile in incinta locului de desfasurare a sedintelor tehnice, premierilor sau pe
suprafata de competitie (locuri de cazare-campare, de servit masa, de desfasurare a
competitiei - luciul de apa) sub forma de atac la persoana. In contextul acestei
prevederi, obscenitatea audibila este definita ca utilizare a cuvintelor cunoscute in mod
obisnuit a fi obscene sau jignitoare si pronuntarea clara si suficient de tare a acestora
pentru a fi auzite de cei din jurul sau.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT.

12.2

Sportiviilor le este interzis agresarea verbala a vreunui arbitru, oficial , sportiv, spectator
sau alte persoane aflate in incinta spatiilor amintite si de concurs, pe durata intregului
concurs. Agresiunea verbala este definita ca fiind o afirmatie injositoare, insultatoare,
jignitoare sau ofensatoare.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT

12.3

Pe durata intregului concurs, sportiviilor le este interzis agresarea fizica a vreuni arbitru,
oficial, sportiv, spectator sau alte persoane aflate pe suprafata de competitie (locuri de
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cazare-campare, de servit masa, de desfasurare a competitiei - luciul de apa). In
contextul acestei prevederi, agresiunea fizica reprezinta lovirea voita a unui arbitru,
antrenor, sportiv (inclusiv partener), spectator sau a altei persoane.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
IMEDIATA DIN CONCURS PRECUM SI SUSPENDAREA 3 ANI DIN COMPETITII A
AGRESORULUI. PENTRU A DOUA ABATERE SUSPENDARE PE VIATA DIN COMPETITII A
AGRESORULUI.
12.4

Se interzice agresiunea fizica cu arma/ arma alba/ obiect contondent/ obiect cu
potential contondent precum si amenintarea cu arma/ arma alba/ obiect contondent/
obiect cu potential contondent.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU DESCALIFICAREA
IMEDIATA DIN CONCURS PRECUM SI SUSPENDAREA PE VIATA DIN COMPETITII A
AGRESORULUI.

12.5

Sportivii sunt obligati in permanenta sa aiba o conduita sportiva si sa dea dovada de
respectul cuvenit autoritatii oficialilor si fair-play fata de ceilalti sportivi, arbitri,
spectatori sau alte persoane.
SANCTIUNE: INCALCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCTIONEAZA CU AVERTISMENT

Cap.XIII - SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII
13.1

Fiecare echipa este obligata sa fie echipata cu cate 2 veste de salvare. Sportii sunt
obligati sa poarte vesta de salvare pe tot parcusul deplasarii pe apa cu motorul termic.
In plus, daca motorul termic cu care este echipata barca are si cheie de pornire,
sportivul care conduce barca este obligat sa ataseze un capat al acesteia pe
corp/imbracaminte/vesta, evidand astfel deplasarea barcii in cazul in care sportivii cad
accidental din barca.
SANCTIUNE: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT

13.2

Se recomanda ca fiecare sportiv sa utilizeze in permanenta vesta de salvare proprie.

13.3

In caz de vreme nefavorabila, ce poate pune in pericol viata sportivilor (furtuna, vant
foarte puternic, descarcari electrice), directorul de concurs este obligat sa intrerupa
desfasurarea mansei.

13.4

In caz de vreme nefavorabila (vant moderat sau puternic), directorul de concurs poate
impune purtarea obligatorie a vestei de salvare.

13.5

In cazul in care unul din sportivi va fi surprins in timpul concursului in stare de ebrietate,
acesta va fi automat descalificat.
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13.6

Daca starea de ebrietate va fi constatata inainte de inceperea mansei, i se va interzice
intrarea in mansa, rezultatul luat in calcul fiind cel inregistrat pana la acel moment.

13.7

Este interzis pescuitul in zona de protectie a barajelor. Organizatorul trebuie sa balizeze
aceste zone ca nefacand parte din pista de concurs.

13.8

Liga Romana de Spinning sau organizatorii etapelor din cadrul Campionatului National al
Ligii Romane de Spinning, nu pot fi trasi la raspundere pentru eventualele evenimente
neplacute provocate din vina concurentilor/arbitrilor sau a fenomenelor naturale.
Concurentii/arbitrii se obliga sa:
• detina permise de conducere ambarcatiuni categoria D, in cazul in care motorul
termic depaseste puterea de 5hp
• poarte vesta de salvare pe timpul deplasarii cu motorul termic
• lege cheia de siguranta a motorului de imbracaminte pe timpul deplasarii
• pescuiasca/se deplaseze in zone de risc (maluri cu stanci/pietre/copaci) cu precautie
• protejeze integritatea fizica a barcii
• nu intre pe apa/in concurs in stare de ebrietate sau sub influenta alcoolului

Cap.XIV - PREVEDERI FINALE
14.1

Daca se constata abateri grave de la normele civile ale statului roman sau abateri grave
de la normele de moralitate, petrecute atat in Romania cat si in strainatate, vinovat va fi
membrul LRS dovedit ca faptas. In cazul penalizarilor sau despagubirilor pretinse LRS in
numele abaterilor faptuite de reprezentantii sai in Romania si in strainatate acestea vor
fi imputate direct membrilor LRS gasiti vinovati.

14.2

In cadrul fiecarui club afiliat LRS, presedintele clubului va raspunde de informarea
membrilor clubului in vederea respectarii Regulamentelor LRS si deciziilor CTDA.

14.3

Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1.04.2015

14.4

Incepand cu aceasta data se abroga orice regulamente anterioare precum si orice alte
dispozitii contrare.
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