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Art.18. Perioada de pregătire are o durată de maximum 120 minute, începând de la 
primul semnal care permite intrarea în standuri. 
 
Art.19. Cantitatea totală de nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi 
celelalte componente (pământ, argilă, pietriş, porumb, orz, ovaz, secara, seminte de 
canepa, etc.) dar fără nada vie, este limitată la maximum 15 litri pentru o manşă. 
 
Art.20.  Cantitatea totală de nadă vie este limitata la 2,5 litri. Din aceasta cantitate 
putem avea: 
-maxim 1/2 litri rame (acestea trebuiesc prezentate intregi, nu este permisa prezentarea 
ramelor gata tocate) 
-maxim 1/2 litri fui si 1/8 litri larve – se pot folosi si in carlig si in nada. 
 
 Reguli generale privind nada si momeala: 
-dupa controlul nadei este interzisa interventia asupra acesteia sub orice forma (sitare, 
amestecare, etc). 
-intre controlul nadei si nadirea grea este interzisa umectarea nadei sub orice forma 
(apa din recipient, prosoape ude, cu mana, cu buretele, pulverizator, etc.). Va fi totusi 
permisa utilizarea aditivilor lichizi sau praf, in limita a 100 ml pana la finele perioadei de 
nadire grea. Dupa nadirea grea singura modalitate de a umecta nada este cu ajutorul 
unui pulverizator. 
 
Art.22. Cantitatea de nadă şi momeala vie, se vor prezenta obligatoriu comisiei in  
masurile oficiale! Nu trebuie depășit 2.5 L.  
 
Art.26. Perioada nădirii grele are o durată de 10 minute şi precede începerea propriu-
zisă a concursului. In timpul nadirii grele este permisa doar folosirea cosuletelor, sunt 
interzise oricare alte forme de nadire (din mana, catapulta, prastie, etc.). Se poate nădi 
cu orice tip de lansetă, oricând. Fără strună cu cârlig pe lanseta de nădit. 
 
Art.32. Lungimea lansetelor este limitata la maxim 4.50m (15 ft). 
-Un concurent poate avea pregatite cate lansete doreste. Acesta poate pescui doar cu o 
singura lanseta odata. 
-Este interzisa pregatirea lansetelor de rezerva (carligele nu pot fi armate cu momeala 
sau cosuletele  incarcate cu nada, etc.) în timpul pescuitului. 
 
 
 -Operatiunea de lansare: 
 -este permis pescuitul doar prin operatiunea de lansare. Pick-up-ul trebuie deschis si 
trebuie sa plece spire de pe mulineta in momentul lansarii. 
- Lansarea se face obligatoriu peste cap!!! 



-este interzisa lansarea cu pick-up-ul deschis si degetul pe tambur sau firul in clips 
(adica sa nu permita desfasurarea firului). 
 
-Juvelnicul: 
 -pestii se vor tine vii in juvelnic. 
 -lungimea minima pt juvelnic este 3m. 
 -dimensiunile minime pt juvelnice sunt: 40cm minim diametru pentru cele rotunde sau 
minim 50cm diagonala pt cele dreptunghiulare. 
 
 
Art.33. Struna si montura: 
-Aceasta trebuie sa aiba o lungime minima de 50cm. Lungimea se va calcula de sub 
cosulet pana la carlig. 
-Sub cosulet toata bucata de fir pana la carlig va fi considerate “struna”. 
-Este interzisa ingreunarea “strunei”cu orice mijloace (plumb, agrafa simpla sau ageafa 
rapida, etc.). 
-Cosuletul trebuie sa culiseze liber pe toata lungimea firului (spre varful lansetei). 
-Este interzisa folosirea oricarui tip de opritor (ex:opritor siliconic), intre cosulet si varful 
lansetei. 
-Este permisa folosirea inaintasului, dar nodul acestuia nu trebuie sa perturbe libera 
culisare a cosuletului. 
 
Momelile folosite la carlig nu pot fi atasate la carlig ci trebuiesc intepate in carlig. Momeli 
precum: paine, pasta, pelete, boilies, bilute de nada, sau momeli pasta, etc. sunt strict 
interzise. Se pot folosi momeli din semințe expandate și viermi uscați. 
 
Art.34. Durata unei manşe de pescuit este de 5 ore. In situatia unei intreruperi fortate 
(fulgere, furtuni puternice, etc), juriul poate valida mansa numai daca aceasta a durat 
cel putin 2 ore. 
 
Art.35. Marimea maxima a cosuletelor este de 7cm lungime si 5cm diametru. Mărimea 
minima este 1.5 cm lungime și 1.5 cm diametru. 
-Cosuletele folosite in competitie sunt doar cele cilindrice (exceptand forma plumbajului 
acestora)! Este interzisa modificarea formei cosuletelor (turtire sau orice alta 
modificare). 
-este permisa folosirea cosuletelor Windos si a cosuletelor de viermi, indifferent de 
forma. 
-Greutatea minima a unui cosulet ce poate fi folosit este de 15 gr (n.n plumbajul 15 g). 
-Cosuletul de nadire trebuie sa respecte greutatea minima admisa (n.n nu pot fi folosite 
pentru nadirea grea cosulete fara lest). 
 
Art.69. În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de 
pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut 
o durată de minimum 2 ore şi dacă efectiv manşa nu se mai poate desfăşura (datorită 
întreruperilor sau a programului orar). 
 



 

Conduita si reguli pentru competitor!!! 

- Dupa tragerea la sorti si ajungerea la stand, se pot descarca bagajele si se pot lasa in 

afara standului; 

- Este interzisa orice tip de pregatire a echipamentului (desfacut lansete, asezare 

scaun, accesorii, etc); 

- Pregatirea echipamentului va fi permisa dupa semnalul dat pentru inceperea perioadei 

de pregatire; 

- In perioada de pregatire, pescarului ii este interzis sa iasa din stand; 

- In timpul alocat perioadei de pregatire, acesta poate sonda apa folosind PLUMB ( este 

interzisa folosirea cosuletelor pentru a sonda, in timpul de pregatire), poate baga 

juvelnicul in apa. 

IMPORTANT: 

La concursul pe echipe  

       –  in stand in timpul concursului - poate sa intre capitanul sau rezerva (maxim 1+1 

desemnati la sedinta tehnica) 

- Nu pot intra in stand in aceelas timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


