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Programul Competitional 2021 a Campionatului Privat al  

AGVPS Romania 

 

          

Liga de Pescuit Sportiv Stationar 

 

Finale AGVPS: 

 

1. Finale U 15; U 20 si U25 – NU am programat nimic datorita conditiilor 

epidemiologice! 

 

2. Finale feminine (U 15; U 20 si U25 +senioare) NU am programat nimic 

datorita conditiilor epidemiologice! 

 

3.Finala seniori  -   23-26.09.2021  - Varsolt - Salaj 

- inscrierea in campionat – data limita 01.07.2021-31.08.2021 

- cotizatia inscriere campionat 100lei/conc + 15lei Liga (viza legitimatie) 

- carnet de membru al unei asociatii afiliate la AGVPS vizat pe 2021; 

 

4. Finala Echipe – 07 – 10.10.2021– Varsolt - Salaj   

 
Date tehnice: 

- Finala va avea antrenament official OBLIGATORIU + 3 manse de concurs ( 120min 

pregatire + 4 ore concurs) 

- Inscrierea in Campionat 600 lei/echipa  +15 lei pentru pescarii care nu au legitimatii 

de membri ai Ligii de stationar 

- carnet de membru al unei asociatii affiliate la AGVPS vizat pe 2021; 

- Se vor premia primele 3 locuri ( cupe, medalii,etc) 

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

desemnati la sedinta tehnica) 

- Atentie; Nu pot intra in stand in aceelas timp 
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A T E N T I E! 
 

Fiecare asociatie judeteana sau club, va transmite Ligii de Pescuit 

Sportiv Stationar, concurentii pentru fazele finale ale Campionatului Privat 

al AGVPS, indiferent de categorie – pana in data de 31.08.2021- pentru 

individual si echipe pe adresa: ispas.veronica@ajvpssj.ro si se va achita 

cotizatia de inscriere in campionat la: 

 

*Banca Transilvania pentru inscriere in campionat  

 

CONTUL BANCAR este RO08BTRLRONCRT0442824301 – LIGA DE PESCUIT 

SPORTIV STATIONAR 
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Instructiuni de organizare si desfasurare  

 

*ATENTIE  

Instructiunile de desfasurare si organizare NU se schimba de catre 

organizatori !!! 
 

2.Pescuit sportiv staționar 

 

2.1. Categoriile: U15 – FETE + BĂIEŢI; 

Finalele categoriei vor cuprinde două manse de câte 3 ore, pescuit liber. 

 

2.2. Categoriile U20 FETE + BĂIEŢI; U25 – FETE + BĂIEŢI; SENIOARE; VETERANI  

- Finalele categoriilor vor cuprinde 2 manşe de câte 4 ore pescuit liber!  

- Obletele puncteaza in ambele manse. 

 

2.3. Categoria SENIORI si ECHIPE: 

 

- Va cuprinde  trei   manşe de câte 4 ore – pescuit liber ,  

- Sectorizarea se va face în funcţie de numărul concurenţilor. 

 

 

2.4. CERINŢE OBLIGATORII 
a) Pentru  toate finalele concurenţii au obligaţia de a participa la   antrenamentul oficial 

premergător competiţiei; 

*Se penalizeaza cu un punct concurentul care lipseste nejustificat de la antrenamentul 

oficial ! 

b) Cantitatea totală de nadă permisă este de max. 17 l pentru categoria – U15 şi max. 20 l 

pentru celelalte categorii; 

 

c) Cantitatea totală de nadă vie, inclusiv momeala pentru cârlig, este de max.. 2,5 l pentru 

o manşă, din care max. 0,5 l(1/2) „fouillis” şi max. 0,125 l (1/8) larve de chironomide 0,5l 

(1/2) rame netaiate. Nici la o etapa a finalelor NU este permisa modificarea acestor 

cantitati de catre organizatori ! 

 

d) La verificarea cantităţilor de nadă şi momeli este obligatorie prezentarea acestora în 

recipiente oficiale omologate. Nerespectarea prevederii atrage penalizarea concurentului 

cu 1 punct. 

- Concurentul depistat cu nadă şi momeală peste cantitatea admisă va fi, suspendat din 

concurs si din Campionat pe o perioada de 1 an 
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- Perioada nădirii grele are o durată de 10 minute. 

 

e) Lungimea maximă a vergilor de pescuit este de: 

- 10,00 m – U15; 

- 11,50 m – U 20; - U 25 FETE; SENIOARE; VETERANI; 

- 13,00 – U 25 BĂIEŢI; SENIORI; ECHIPE/ASOCIAŢII/CLUBURI; 

 

f) Este interzisă utilizarea pastelor, peletelor sau săculeţilor solubili;- Concurentul depistat 

cu acete tipuri de nada va fi, suspendat din concurs si din Campionat pe o perioada de 1 an 

 

g) Pentru etapele finale ale categoriile SENIOARE, SENIORI, 

ECHIPE/ASOCIAŢII/CLUBURI, este obligatorie folosirea, pentru păstrarea capturilor, a 

juvelnicelor cu dimensiunile minime de 3,5 m lungime.  

 

j) După efectuarea cântăririi si semnarea fisei de aritraj de catre concurrent, peştele 

cântărit va fi pastrat in juvelnic pana la terminarea cantaririi sectorului. In cazul in care se 

defecteaza cantarul se vor  recantarii pestii  la toti concurentii din sector. Dupa terminarea 

cantariri pesti vor fi eliberati imediat în apă, în stare vie.  

 

 

2.6. DISPOZIŢII FINALE 

  

Loturile     Campionatului de pescuit sportiv ale A.G.V.P.S. participante la 

campionatele mondiale pentru categoriile – U15, U20, U25, SENIOARE, 

SENIORI, VETERANI, vor fi formate din primii 4 concurenţi clasati in 

Campionat + 2 din primii 10 clasaţi în anul respectiv în măsura disponibilităţii 

acestora. 

disponibilităţii, echipa/asociaţia/clubul care a câştigat campionatul A.G.V.P.S. 

din România în anul precedent, din raţiuni legate de calendarul competiţional 

internaţional. 
 

 

A T E N T I E 

In anul acesta, datorita conditiilor epidemiologice din lume, a anularii sau 

amanarii multor etape din Campionatul Mondial de pescuit, lotul reprezentativ 

al  AGVPS Romania se va nominaliza in timp util, in functie de organizarea 

sau nu a Campionatelor Mondiale ! 

 

La campionatul mondial pe cluburi va participa, în măsura  


