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Regulament de utilizare a aplicației de măsurare a capturilor

În Campionatul Național ALRS – ediția 2021 se introduce o modalitate nouă de 
punctare a capturilor, adaptată tendințelor actuale la nivel internațional și care are 
ca scop principal protejarea peștilor capturați.
Astfel, după capturare, măsurare și fotografiere, fiecare pește măsurat în vederea 
punctării va fi eliberat în locul în care a fost capturat, fără a mai fi necesară 
pastrarea în stare vie până la măsurare de către arbitrii.
• La ședința tehnică din pre-ziua primei manșe de concurs fiecare echipă va 

primi din partea organizatorului o Riglă de măsurare și un Caiet de 
capturi.

• Rigla de măsurare va fi predată organizatorului după finalul fiecarei manșe. 
Detaliile privind predarea-primirea Riglelor de măsurare vor fi anunțat la 
ședința tehnică.

• În fiecare manșă, rigla de măsurare va avea un abțibild diferit.
• Fiecare pește capturat pe care concurenții intenționează să-l puncteze se 

măsoară pe rigla oferită de organizator în poziția indicată pe riglă, se 
fotografiază, iar fotografia se trimite în timp real, imediat după măsurare-
eliberare, pe aplicația Predator Challenge pentru validare. Aplicația este 
disponibilă pe Apple Store-Ios si Google Play-Android. Este 
responsabilitatea membrilor fiecărei echipe să o descarce și instaleze în 
telefonul personal. In cazul în care semnalul GSM nu permite acest lucru, 
concurenții pot încarcă în maxim o ora de la momentul capturării din 
sesctiunea Galerie a telefonului. Neincarcarea în termenului maxim de o 
ora  poate duce la invalidarea capturii. Pozele sunt încărcate în aplicație 
pana cel târziu la ora de închidere a manșei, nu mai târziu de o ora de la 
momentul capturării acestuia.  Nu sunt acceptate încărcarea pozelor 
după acesta ora.

• Este interzisa fotografierea peștilor cu mana pe el. Se pot accepta poze cu 
fixarea acestuia cu ajutorul degetelor atât timp cât acestea nu acoperă 
paternul peștelui.

• Este interzisă fotografierea peștelui cu urme de sânge sau murdărie.
• Fiecare pește prins care punctează trebuie filmat cu telefonul mobil din 

poziția de măsurare de pe riglă și până în momentul eliberării în apă, 
cu precizarea că pe filmare trebuie sa fie vizibilă plecarea peștelui.

• Filmările pot fi solicitate de organizator și sunt obligatorii pentru punctarea 
în clasament. Lipsa acestora conduce la anularea capturilor.

• Fiecare pește prins care punctează și peștii morți trebuie înregistrați în 
Caietul de capturi, caiet în care vor fi trecute toate capturile aferente 
sezonului de pescuit. Acesta va fi predat organizatorilor la finalul sezonului.

• Trimiterea a unei unei fotografii cu același pește deja punctat, în ipostaze 
diferite, este considerată încercare de fraudare și sancționată cu 
descalificarea echipei.

• Trimiterea în mod repetat al unei fotografii al aceluiași peste deja încărcat 
în aplicație atrage depunctarea echipei cu un număr de centimetri egal cu 
centimetrii peștelui reîncărcat 

• Fiecare fotografie încărcată în aplicație va fi analizată de oficiali în vederea 
validării și punctării capturii în clasament. Fotografiile care nu respectă 
regulamentul pot fi respinse, captura invalidată și nepunctată.
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• Toti pești capturați vor fi eliberati imediat după capturarea/măsurarea/
fotografierea lor. Este interzisă păstrarea oricarui pește în dispozitive tip 
live-well, cu exceptia pestilor morti ce vor fi predate oficialilor

• Aplicația va prelua în vederea validării si punctării în clasament numai 
peștii capturați în intervalul cuprins între ora de start a manșei și ora de 
încheiere a acesteia, când aplicația se închide. După ora de închidere a 
aplicației, clasamentul individual poate suferi modificări în doar în sensul 
micsorarii numărului de capturi în sensul invalidării unora dintre acestea.

• Testarea aplicației pe telefon se face în ziua antrenamentului oficial. Lipsa 
testării atrage suspendarea dreptului de contestație. În ziua 
antrenamentului oficial concurenții sunt obligați sa se asigure de 
disponibilitatea serviciilor GSM și funcționarii aplicației pe pista de concurs. 
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