
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Cap. I SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Scopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea de reguli privind organizarea și desfășurarea 

competițiilor de spinning de pe mal (pescuit cu năluci artificiale). 
1.2. Domeniul de aplicare: prezentul regulament se aplica pentru competițiile de spinning de pe mal 

precum și tuturor celor implicați în astfel competiții organizate sub egida Ligii Romane de Spinning: 
concurenți (legitimați în cadrul cluburilor sportive membre LRS precum și concurenți independenți), 
organizatori, arbitri. 

 

Cap. II PREVEDERI GENERALE 
2.1 La competițiile Campionatului Național de Spinning de pe Mal pot participa atât concurenți legitimați 

în cluburile sportive membre ale Ligii Române de Spinning cât și concurenți independenți, care 
respecta prezentul regulament de competiții. Concurenții legitimați în cadrul cluburilor membre ale 
LRS vor beneficia de o reducere a taxei de înscriere reprezentând 25% din valoare. 

2.2 La competițiile Campionatului Național de Spinning de pe Mal pot participa: 
✓ cetățeni romani – rezidenți sau nerezidenți pe teritoriul României și care nu au făcut parte din 

delegațiile altor națiuni la competiții internaționale oficiale. 
✓ cetățeni europeni – rezidenți legali pe teritoriul României de cel puțin doi ani și care nu au 

făcut parte din delegațiile altor națiuni la competiții internaționale oficiale 
2.3 Campionatul Național de Spinning de pe Mal cuprinde o serie de etape, fiecare etapa desfășurând-se 

pe durata a doua zile consecutive, în fiecare zi având loc 4 manșe a cute 45 de minute fiecare. 
2.4 Punctează doar următoarele speciile de pești, indiferent de mărime (organizatorul poate lua decizia 

excluderii anumitor specii din concurs): 
- Păstrăv indigen (salmo trutta fario) 
- Păstrăv fântânel (salvelinus fontinalis) 
- Păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss) 
- Clean (leuciscus cephalus) 
- Biban (perca fluviatilis) 
- Șalău (stizostedion lucioperca) 
- Știucă (exos lucius) 
- Somn (silurus glanis) 
- Avat (aspius aspius) 
- Lipan (thymallus thymallus) 

2.5 Este permisă doar folosirea nălucilor: voblere, năluci suple, năluci metalice. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.6 Este interzisa utilizarea pastelor, gelurilor și altele asemănătoare. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.7 Pentru capturarea peștelui în concurs sunt acceptate numai năluci echipate cu cârlige sau ancore fără 
spin. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.8 Este interzis „îmbrăcarea” cârligului/ancorei nălucii cu orice fel de material natural sau sintetic. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.9 Nu este admisa utilizarea plubajului pe fir. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.10 Este admisa numai o singura năluca pe fir. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

 



 

 
 

2.11 Este interzisa folosirea unui cârligul suplimentare (trailer hook) sau a unei ancore pentru armarea 
nălucilor suple 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.12 Nu sunt permise utilizarea penelor, a nălucile de tip muscă artificială libere, pe săltătoare sau în 
montaj buldo. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.13 Lungimea maxima admisa a lansetei este de 2,75m (9 picioare). 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.14 Pe parcursul desfășurării unei manșe, concurenții au dreptul să aibă asupra lor un număr nelimitat de 
lansete, mincioguri, orice fel de bagaj cu năluci precum și orice fel de alt echipament. 

2.15 Nu este permisă nădirea, cu excepția substanțelor ce se pot aplica pe suprafața nălucilor. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. 

2.16 Concurenții nu pot primi de la terțe persoane și nu pot schimba între ei nici un fel de echipament de 
pescuit în timpul desfășurări manșei. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs. Sancțiunea se aplica tuturor celor implicați. 

2.17 După lansarea nălucii, controlul și recuperarea acestea se va face exclusiv cu ajutorul lansetei și 
mulinetei. Este interzis manipularea firului cu mâna  sau cu degetul. 
Sancțiune: pentru încălcarea repetata a acestui articolul, concurentul este sancționat cu avertisment, 
după o atenționare prealabila. 

2.18 Fiecare concurent este obligat să fie dotat cu penseta pentru decroșarea peștelui. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din manșă, 
după o atenționare prealabila. 

2.19 Fiecare concurent este obligat să poarte pe spate numărul de concurs ce va fi atribuit la ședința 
tehnica de către organizator. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu avertisment, după o 
atenționare prealabila. 

 
Cap. III DESFASURAREA CONCURSULUI 
3.1 Zona de concurs se împarte (dinspre aval către amonte) în patru sectoare: A, B, C & D. 
3.2 Fiecare sector are un număr de standuri cel puțin dublu fata de numărul de concurenți dintr-o grupa. 
3.3 Delimitarea standului se face cu banda, atât pe lateral cât și pe limita din spate (atunci când acest lucru 

este posibil). Daca delimitarea limitei din spate a standului nu este posibila atunci limita se considera la 
5 m de malul apei. 

3.4 Delimitare standurilor se face inclusiv pe malul opus. 
3.5 Toate standurile: 

- au o lungime de 15-30 m, în funcție de conformația malului 
- sunt marcate și identificate prin mijloace vizuale 
- permit pescuitul pe toata lungimea lor 
- permit pescuitul de pe mal fără a obliga concurentul se intre în apa 
- asigura condiții aproximativ egale tuturor concurenților 
- nu prezinta nici un pericol pentru concurenți; se vor elimina zonele cu liniile de înalta tensiune, 

poduri, maluri înalte (peste 1 metru), zone ce prezinta riscuri de alunecare a solului; 
3.6 Concurenții sunt împărțiți, prin tragere la sorți, în 4 grupe. 
3.7 Grupele care au un număr de concurenți mai mic, li se vor adăuga un concurent fictiv în lista de 

concurenți participanți pentru echilibrarea grupelor la întocmirea clasamentelor. 
3.8 Fiecare concurent primește, prin tragere la sorți, un număr format dintr-o litera (grupa din care va face 

parte) și un număr (locul ocupat pe grila de start). 
3.9 Se va organiza o tragere la sorți atât pentru grupele primei zile (manșele 1-4) cât și pentru grupele 

următoarei zile (manșele 5-8). 



 

 
 

3.10 Ordinea de plecare către standul de pescuit în fiecare manșă este stabilita de organizator conform unei 
grile bazate pe numărul de concurenți, astfel încât toți concurenții să plece echilibrat în toate manșele. 
În cadrul ședinței tehnice, deținătorii numerelor A1, B1, C1 și D1 vor trage la sorți plecarea în prima 
manșa (în funcție de aceasta plecare se va calcula toata grila de start). Se va organiza o tragere la sorți 
atât pentru prima zi (manșele 1-4) cât și pentru cea de-a doua zi (manșele 5-8). 

3.11 În dimineața zilelor de concurs se va organiza câte o ședința tehnica speciala, în care deținătorii 
numerelor A1, B1, C1 și D1 vor trage la sorți sectorul în care vor pescui se va organiza o tragere la sorți 
atât pentru prima zi (manșele 1-4) cât și pentru cea de-a doua zi (manșele 5-8). 

3.12 Concurenții pot concura în același sector în ambele zile ale concursului. 
3.13 În fiecare sector este delimitat un spațiu oficial unde se pot depozita echipamentele de rezerva, se 

întâlnesc concurenții la sfârșitul fiecărei manșe și se afișează rezultatele. 
3.14 Pe pista de concurs este interzis pescuitul după acțiunea de populare. 

Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs 

3.15 Concurenții trebuie să se prezinte în spațiul oficial al sectorului cu cel puțin 60 minute înainte de 
începerea primei manșe a zilei. 

3.16 Desfășurarea concursului și semnificația semnalelor acustice: 
Apelul nominal: este efectuat de arbitrul sectorului 
Primul semnal: marchează începutul celor 30 minute necesare pentru inspectarea vizuala a sectorului 
Al doilea semnal: marchează începutul perioadei de pregătire și permite fiecărui concurent să 
pătrundă în standul sau și să își pregătească echipamentul. 
Al treilea semnal: marchează începutul manșei și vine la 5 minute după intrarea în stand. 
Al patrulea semnal: marchează finalul manșei 

3.15 În dimineața zilei de concurs concurenții (și doar concurenții) vor avea la dispoziție un interval de 30 de 
minute destinat unei inspecții vizuale a sectorului în care concurează. Începerea și terminarea acestei 
perioade va fi semnalizata de către arbitrii (primul semnal acustic). 

3.16 După vizualizarea standurilor, începerea perioadei de pregătirea pentru start se face de către arbitrii, 
simultan în toate sectoarele (al doilea semnal acustic). În acest moment fiecare concurent se va 
deplasa (conform ordinii stabilite) pe un stand liber, unde va aștepta semnalul de începere a manșei. 
NOTA: daca un concurent trece de un stand liber și nu îl ocupa, standul este considerat liber și poate fi 
ocupat de concurentul următor 

3.17 Startul manșei se face de către arbitrii printr-un alt treilea semnal acustic. 
3.18 Durate unei manșe este 45 de minute. 
3.19 În interiorul sectorului pe parcursul competiției toți concurenții trebuie să se deplaseze discret și în 

liniște fără a deranja ceilalți concurenți. 
Sancțiune: pentru încălcarea repetata a acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea 
din manșă, după o atenționare prealabila. 

3.20 Pe perioada manșei concurenții pot schimba standul în cadrul sectorului ori de cate ori doresc, putând 
pescui pe parcursul manșei în orice stand liber. 

3.21 Accesul altor persoane (cu excepția arbitrilor) în stand este interzis. 
3.22 Este interzisa comunicare intre runner/antrenor și concurent în timpul manșei. 

Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din manșă 
iar runner/antrenorul este eliminat din sector pe durata întregului concurs. 

3.23 Se interzice aruncarea voluntara în apa a oricăror obiecte. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 
concurs 

3.24 Concurentului ii este interzis să pescuiască întru-un stand ocupat. 
Sancțiune: După o atenționare prealabila, pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este 
sancționat cu descalificarea din concurs 

3.25 Concurentului ii este interzisa cedarea în mod vizibil a standului ocupat către un alt concurent. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, ambii concurenți sunt sancționați cu descalificarea din 
concurs 

3.26 Concurentului ii este interzis să părăsească propriul sector. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din 



 

 
 

concurs 
3.27 Deplasarea de la un stand la altul se face prin spatele liniei imaginare de demarcare a standurilor astfel 

încât să nu deranjeze nici un alt concurent care pescuiește. 
3.28 Daca standul din stânga sau din dreapta este liber, concurentul poate face trecerea în unul dintre ele 

direct peste linia de demarcare fără a mai fi nevoit să treacă prin spatele linei de demarcare a 
standurilor. 

3.29 Este interzisa staționarea în spatele sau într-un stand ocupat de un concurent. 
3.30 Este interzis pescuitul în sectorul sau standul vecin. 

Sancțiune: pentru încălcarea repetata a acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea 
din manșă, după o atenționare prealabila. 

3.31 Pestele înțepat care, înainte de capturare sau în cursul drill-ului, intra în sectorul învecinat va fi 
considerat valid. 

3.32 Daca pestele înțepat care în timpul drill-ului intra în sectorul învecinat și se încurcă cu linia/ năluca 
concurentului care ocupa acel stand, nu este considerat valid și va fi eliberat imediat. 

3.33 Daca doi concurenți care se afla în drill, fiecare cu un peste, își încurcă reciproc linia/ năluca, ambele 
capturi nu sunt considerate valide și vor fi eliberate imediat. 

3.34 Daca în mod accidental, concurentul lansează și agăță nălucă în sectorul vecin, acesta este obligat să 
rupă firul în cel mai scurt timp și fără a compromite în nici un fel bonitatea standului vecin. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din manșă, 
după o atenționare prealabila. 

3.35 Este interzisa intrarea în apa pe parcursul competiției. Pentru recuperarea eventualelor năluci 
pierdute, concurenții vor avea la dispoziție o perioada de timp anunțată de organizator, la sfârșitul 
zilei. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu descalificarea din manșă. 

3.36 În orice moment al desfășurării concursului, arbitrii au drept de control asupra concurenților, pentru 
verificarea respectării condițiilor prezentului regulament. 

3.37 Scoaterea peștelui din apa va fi făcută în mod obligatoriu cu minciogul și doar de către concurent. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu nepunctarea capturii 

3.38 Eliberarea peștelui din minciog se va face la nivelul apei.  
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu nepunctarea peștelui 
respectiv. 

3.39 Se interzice transferul de capturi între concurenți sau alte persoane. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, ambii concurenți sunt sancționați cu descalificarea din 
concurs 

3.40 Nu sunt considerate valide capturile care: 
- au fost scoase atingând pământul (ex.: mal) sau prin târâre 
- înainte de a ajunge în minciog s-au eliberat și au căzut pe pământ 
- sunt scoase din apa fără ajutorul minciogului, cu mana sau prin alte mijloace. 
- în procesul de eliberare ating pământul 
- în procesul de eliberare sunt manipulate cu mâna 
NOTA: este permisa eliberarea peștelui (extragerea cârligului/ ancorei cu penseta) daca manipularea 
se face „pe sub minciog”, cu ajutorul plasei minciogului. 

3.41 Capturile prinse din exteriorul gurii sunt valide doar daca pestele este înțepat în zona dintre gura și 
aripioarele pectorale sau în zona dintre gura și branhii (vezi figura: înțeparea în zona verde validează 
captura) 

 



 

 
 

 
3.42 După eliberarea capturii, arbitrul va înmâna concurentului un bilet (pentru fiecare manșă biletul va 

avea un format distinct). Biletul trebuie să cuprindă numărul manșei, numărul de concurs al 
concurentului și semnătura arbitrului. Biletul reprezintă dovada privind capturarea conform 
regulamentului a unui peste. Reprezintă responsabilitatea concurentului să solicite biletul ca dovada a 
capturării unui peste. 

3.43 După înmânarea biletului, arbitrul va menționa într-un tabel numărul concurentului și numărul de 
bilete eliberate. Aceste informații se vor comunica arbitrului de sector, la finalul manșei, pentru 
centralizare și verificare. 

3.44 Sfârșitul manșei se face de către arbitrii printr-un al patrulea semnal acustic. 
3.45 La momentul semnalului de final de manșă, punctează doar peștii care se afla în minciog iar minciogul 

este deasupra apei. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, se sancționează cu anularea capturii. 

3.46 La semnalul de sfârșit al manșei toți concurenții sunt obligați să înceteze pescuitul. 
Sancțiune: pentru încălcarea acestui articolul, concurentul este sancționat cu avertisment, după o 
atenționare prealabila. 

3.47 După încheierea unei manșe, concurentul se îndreaptă spre spațiul oficial al sectorului pentru 
punctarea și înregistrare capturilor în Fisa de arbitraj. Înregistrarea capturilor se face numai pe baza 
biletelor valide înmânate de arbitrii concurentului și compararea acestora cu cotorul carnetului din 
care au fost tăiate bilețelele . 

3.48 Capturile sunt înregistrate de către arbitrul de sector în Fisa de arbitraj. La finalul zilei, fiecare 
concurent își verifica propriile rezultate în Fisa de arbitraj și va contrasemna corectitudinea și 
realitatea acestora. Daca un concurent nu semnează în Fisa de arbitraj, se prezuma ca acesta este de 
acord cu rezultatele consemnate în document. Fisele de arbitraj de pe toate sectoarele vor fi înmânate 
organizatorului pentru centralizarea rezultatelor. 

3.49 Fisa de arbitraj (semnata sau nu de concurent) este singurul document oficial pe baza căruia se 
stabilesc clasamentele competiției. Pentru acest aspect nu se admit contestații. 

3.50 Festivitate de premiere: după validarea clasamentelor aferente competiției, directorul de concurs 
organizează festivitatea de premiere în care se vor înmâna diplomele de participare precum și trofeele 
și premiile celor mai bine clasații concurenți.  

3.51 Toți concurenții care au participat la concurs sunt obligați sa participe la Festivitatea de premiere. 
Excepție fac cazurile urgente (urgenta unui caz este stabilita doar de directorul de concurs). 
Sancțiune: Încălcarea acestui articol se sancționează cu avertisment. La următoarea abatere, sportivul 
este penalizat cu 10 puncte în clasamentul general. 

 

Cap. IV ARBITRAJUL 
4.1 În cadrul Campionatului Național de Spinning de pe Mal se utilizează un sistem de arbitraj extern. 
4.2 Responsabilitățile arbitrilor 

- respectarea regulamentului de concurs pe întreaga perioada a desfășurării manșelor 
- înregistrarea și validarea capturilor prin înmânarea biletelor 
- acordarea de sancțiuni conform prevederilor prezentului regulament 
- comunicarea către arbitrul de sector a capturilor înregistrate și a sancțiunilor acordate 

4.3 Pentru fiecare sector în parte exista desemnat un arbitru de sector. 
4.4 Responsabilitățile arbitrului de sector: 

- înregistrarea rezultatelor în foile de arbitraj pe baza biletelor primite de la concurent și arbitrii 
- afișarea rezultatelor pe tabelele de marcaj 
- înregistrarea sancțiunilor din timpul manșelor și comunicarea acestora concurenților sancționați 
- înmânarea rezultatelor manșei, a sancțiunilor acordate precum și a contestațiilor către organizator 

4.5 Pentru fiecare concurs în parte exista desemnat un arbitru șef. 
4.6 Responsabilitățile arbitrului șef: 

- Reprezentarea echipei de arbitraj în relația cu concurenții și organizatorii 
- Primirea rezultatelor de la cei patru arbitrii de sector și înmânarea acestora către Directorul de 

concurs pentru elaborarea clasamentelor 
- Primirea și înregistrarea contestațiilor precum și înmânarea acestora către președintele CTDA pentru 



 

 
 

soluționare 
 

Cap. V PUNCTAJ ȘI CLASAMENTE 
CLASAMENTUL PE FIECARE MANŞĂ/ SECTOR 
5.1 Întocmirea clasamentelor se va face conform principiului „un peste = un punct”. 
5.2 Pentru fiecare manșă, se întocmește un clasament separat pentru fiecare sector. Cel care va totaliza 

cele mai multe puncte va avea 1 punct/ manșă; locul 2 = 2 puncte/ manșă, locul 3 = 3 puncte/ manșă 
ş.a.m.d. 

5.3 Concurenții care într-o manșă au înregistrat același număr de capturi, primesc un număr de puncte egal 
cu media aritmetică a locurilor ocupate. 
NOTA: daca trei concurenți au punctat cu un număr de 5 capturi, aceștia ocupând locurile 3-5, 
concurenții respectivi vor avea același punctaj respectiv (3 + 4 + 5)/ 3 = 4 puncte 

5.4 Concurenții care, într-o manșă, nu au înregistrat nicio captură primesc un număr de puncte egal cu 
media aritmetică a punctelor neacordate 
NOTA: sunt 15 concurenți într-un sector, dintre care doar 10 au prins pești punctabili. Primii 10 vor 
acumula puncte de manșă de la 1 la 10 puncte. Următorii 5 vor avea același punctaj respectiv (11 + 12 + 
13 + 14 + 15) / 5 = 13 puncte. 

 
CLASAMENTUL ZILEI 
5.5 Clasamentul zilei se stabilește pe baza sumei punctelor din cele 4 manșe ale zile, ordonate în ordine 

descrescătoare. Cel care va totaliza cele mai puține puncte va avea 1 punct, locul 2 = 2 puncte, locul 3 
= 3 puncte ş.a.m.d. 

5.6 În caz de balotaj în clasamentul zilei, se va lua în considerare numărul de capturi. Daca egalitatea 
persista, concurenții primesc un număr de puncte egal cu media aritmetică a locurilor ocupate. 

 
CLASAMENTUL FINAL AL CONCURSULUI 
5.7 Clasamentul final este rezultatul sumei punctelor din celor doua zile de concurs ordonate în ordine 

descrescătoare. 
5.8 În caz de balotaj în clasamentul general, se va lua în considerare numărul de puncte-manșă. Daca 

egalitatea persista, se ia în considerare numărul mai mare de pești. Daca egalitatea persista, se va lua 
în considerare cel mai bun rezultat (loc ocupat într-o manșă), apoi cel de-al doilea cel mai bun rezultat, 
ş.a.m.d. 

5.9 Neparticiparea unui concurent la o manșă din cauze obiective (obiectivitatea cauzelor este stabilita de 
arbitrul șef) duce la considerarea manșei respective ca o manșa fără capturi. 

5.10 Neparticiparea unui concurent la o manșă din cauze imputabile acestuia, se considera abandon. 
5.11 Concurenții care abandonează nejustificat din concurs (justificarea abandonului este stabilita de 

arbitrul șef) primesc un avertisment. Daca în timpul unui an competițional concurentul abandonează 
nejustificat în doua etape ale campionatului, acesta este exclus din tot anul competițional. 

5.12 Concurenții care au abandonat din concurs nu au dreptul să mai concureze în etapa respectiva 
NOTA: prevederea se aplica inclusiv concurenților la care face referire art. 5.8 

5.13 Concurenții descalificați sau care au abandonat nu vor fi incluși în clasament manșei, clasamentul zilei 
și în clasamentul final al etapei. 
 

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE SPINNING DE PE MAL 
5.14 Numai concurenții care au punctat (au înregistrat cel puțin o captura) în cel puțin o manșă pot primi 

puncte în clasamentul Campionatului Național de Spinning de pe Mal, pentru concursul respectiv 
NOTA: dacă într-un concurs doar cinci concurenți au prins capturi punctabile, aceștia vor ocupa 
locurile de la 1 la 5, primind 20-19-18-17-16 puncte în clasament. Celelalte puncte nu se mai acordă. 

5.15 La finalul concursului se stabilește clasamentul de etapă care contează în clasamentul Campionatului 
Național de Spinning de pe Mal după următoarea regulă: locul 1 primește un număr de 20 puncte; 
locul 2, 19 puncte; locul 3, 18 puncte; ş.a.m.d până la locul 20, care primește 1 punct. 

5.16 În clasamentul final al Campionatului Național de Spinning de pe Mal, concurenții vor puncta cu cele 
mai bune 4 rezultate din cele 5 etape desfășurate. 
NOTA: aceasta prevedere se aplica la punctele CNS și nu la numărul de pești capturați în cele 5 etape 



 

 
 

5.17 În caz de balotaj între unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestor se va face în funcție de 
următoarele criterii: 
- constanța (numărul de clasări “în puncte”) 
- numărul de clasări superioare (se compară clasările în toate concursurile) 
- numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat 
- numărul de concursuri la care a participat concurentul, având întâietate cel care a participat la un 

număr mai mare de concursuri 
- numărul de sancțiuni primite 

 

Cap. VI SANCTIUNI 
6.1 Pentru fiecare cerință esențială, prezentul regulament stabilește, după caz, acordarea unui 

AVERTISMENT, DESCALIFICAREA DIN MANȘĂ sau DESCALIFICAREA DIN CONCURS. 
6.2 În cazul unei descalificări, concurentul este obligat să părăsească imediat pista de concurs. Daca 

concurentul își exercita dreptul de a contesta decizia de descalificare, arbitrul de sector poate lua 
decizia ca respectivul concurent să continue competiția, cu condiția ca formularea contestației să se 
bazeze pe fundament real și regulamentar. 

6.3 Sancțiunile sunt constatate de către arbitrii. La finalul manșei, arbitrii comunica arbitrului de sector 
nume concurentului sancționat, fapta incriminata, clauza regulamentului care a fost încălcata precum 
și natura sancțiuni acordate. Sancțiunea este comunicată și înregistrată în Fisa de arbitraj. 

6.4 Orice atitudine nesportivă sau non-etică, orice acțiune, inacțiune sau practică menită să influențeze 
rezultatul competiției, orice acțiune violentă, verbală sau fizică, stare de ebrietate sau incompatibilă cu 
competiția, care vor fi constatate de la începerea ședinței tehnice și pană la festivitatea de premiere – 
perioada denumită generic „perioada competiției” – vor fi sancționate cu descalificare din concurs. 

6.5 Pentru cumulul de sancțiuni se stabilesc următoarele masuri suplimentare: 
- 2 avertismente/ concurs – descalificare din concurs 
- 4 avertismente/ an competițional – excludere din Campionatul Național de Spinning de pe Mal 
- 2 descalificări din manșă – descalificare din concurs 
- 2 descalificări din concurs – excludere din Campionatul Național de Spinning de pe Mal 

 
Cap. VII CONTESTATII 
7.1 Pentru judecarea contestațiilor, se constituie Comisia de Analiza a Contestațiilor.  
7.2 Conducerea Comisiei de Analiza a Contestaților este asigurată de Președintele CTDA. Președintele 

CTDA are responsabilitatea de convocare a comisiei pentru analiza contestației, conducerea și 
medierea ședinței de analiza a contestației și stabilirea unei soluții pentru fiecare contestație analizată. 
Președintele CTDA  nu are drept de vot în cadrul comisiei. 

7.3 Contestarea oricărei decizii se face imediat după terminarea zilei de concurs în care ea a survenit, astfel 
încât pana la finalizarea și afișarea clasamentului intermediar al zilei respective, contestația să fie 
discutata și soluționată de Comisia de soluționare a contestațiilor. 

7.4 Pentru a fi valida, orice contestație trebuie formulata în scris la maxim o ora după terminarea zilei de 
concurs și înaintata Președintelui CTDA. 

7.5 La depunerea unei contestații, contestatarul plătește suma de 100 de lei. Daca contestație este 
favorabila contestatului, acesta primește banii înapoi. Daca contestație nu este favorabila contestatului, 
banii intra în contul LRS. 

7.6 Se recomandă ca orice contestațiile să fie susținuta de probe astfel încât soluționarea lor să fie cât se 
poate de corectă. 

7.7 Calitatea de martor poate fi deținuta de concurenți, organizatori, persoane oficiale sau acreditate de 
LRS pentru aceasta competiție. 

7.8 Comisia de Analiza a Contestațiilor este formată din câte un reprezentat al cluburilor participante la 
respectiva etapa. Clubul din care face parte concurentul contestat precum și clubul din care face parte 
concurentul contestatar va face parte din comisie dar nu vor avea drept de vot. 

7.9 Soluția contestației se face prin vot majoritar a membrilor comisiei și rămâne definitivă și irevocabilă la 
momentul pronunțării ei. 



 

 
 

 
Cap. VIII PREVEDERI FINALE 
8.1 Pentru desfășurarea unui concurs care să conteze în Campionatul Național de Spinning de pe Mal, sunt 

necesari minim 20 concurenți înscriși. 
8.2 În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viața concurenților (furtună, vânt foarte 

puternic, descărcări electrice), directorul de concurs este obligat să întrerupă desfășurarea manșei. 
8.3 Un concurs se considera valid daca s-au desfășurat cel puțin jumătate din manșe. 
8.4 O manșă este validata daca s-a desfășurat cel puțin 1/3 (15 minute) din ea. 
8.5 În cadrul fiecărui club afiliat LRS, președintele clubului va răspunde de informarea membrilor clubului în 

vederea respectării Regulamentelor LRS. 
8.6 Prezentul regulament intră în vigoare la data de 01.05.2020 și cuprinde toate deciziile Comisiei tehnice 

a Campionatului National de Spinning de pe Mal din data 07.12.2019. Începând cu această dată se 
abrogă orice regulamente anterioare precum și orice alte dispoziții contrare. 

 
--------------------------------------------- final document --------------------------------------------_ 


