,,ZUMPĖS TAURĖ 2017‘‘
2017 09 30 BALSKAI
REGISTRACIJA NUO 7.00 iki 8.30
1. Taisyklės.
1.1. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.
1.2. Varžybos vyksta asmeninėje įskaitoje.
1.3. Varžybos vyks 2017 09 30 dieną nuo 9.00 iki 15.00 val. Dalyviai renkasi Jūros upės
užtvankoje Balskų kaime.
1.4. Gaudoma tik spiningaujant – mėtant masalus, sukant ritę. Visi kiti žvejybos būdai draudžiami.
Draudžiama vertikali žvejyba. Draudžiama velkiauti – vilkti masalą įjungus variklį ar irkluojant.
1.5. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais. Galima naudoti ne daugiau, kaip 1 dirbtinį masalą
vienu metu.
1.6. Vienu metu gaudoma tik su vienu spiningavimo įrankiu ir vienu masalu. Atsarginių įrankių
kiekis neribojamas.
1.7. Varžybos vyksta vienu turu. Turo trukmė 6 valandos. Turo trukmė gali būti keičiama
atsižvelgiant į meteorologines, bei kitas nenumatytas sąlygas.
1.8. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažiau, kaip 30 metrų. Tuo
atveju, kai kita valtis artėja prie dalyvio, žvejojančio siauroje vietoje, ji turi praplaukti lėtai,
netrukdydama.
1.9. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.
1.10. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.
1.11. Varžybų metu galima naudoti tiek elektrinius, tiek benzininius variklius, pagal Lietuvos
vidaus vandenų laivybos taisykles ir saugumo normas.
1.12. Siekiant suvienodinti elektrinių ir benzinių variklių naudotojų sąlygas, paskelbus varžybų
startą pirmiausiai išplaukia irklinės valtys ir valtys su el. varikliais, o po 10 min. išplaukia valtys su
vidaus degimo varikliais.
1.13. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)
1.14. Svėrimas, taškų skaičiavimas, nugalėtojai:
1.14.1. Laimi didžiausią svorį žuvies sugavęs žvejys;

1.14.2. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio
reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio
apribojimai:


Lydeka – 50 cm;



Starkis – 50 cm;



Ešerys – 20 cm.

1.15. REKOMENDACIJA – varžybų organizatoriai rekomenduoja pagautas žuvis pasverti ir
paleisti gyvas.
2. Mokesčiai.
2.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali
ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę už
nepilnamečio priežiūrą.
2.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 5 EUR dalyviui (iki 18 metų dalyvio mokesčio
mokėti nereikia) sumokamas registruojantis varžyboms. Leidimai žvejoti į dalyvio mokestį
neįtraukti.
2.3. Pasitraukus ar pašalinus dalyvį iš varžybų, startinis mokestis negrąžinamas.
2.4. Žvejybos leidimais kiekvienas dalyvis turi pasirūpinti asmeniškai. Į varžybų dalyvio
mokestį žvejybos leidimai neįtraukti. ( Leidimus bus galimą įsigyti vietoje 1,40 eur. arba
www.alis.lt)
3. Apdovanojimai:
3.1. Nugalėtojui įteikiama ,,ZUMPĖS TAURĖ 2017‘‘(taurė ,medalis, diplomas, prizai);
3.2. Apdovanojami dalyviai užėmę 1-10 vietas (taurės, medaliai, diplomai, prizai);
3.3. Prizas už didžiausią ešerį;( didžiausios žuvies taurė, diplomas, prizai)
3.4. Prizas už didžiausią lydeką; ;( didžiausios žuvies taurė, diplomas, prizai)
3.5. Prizas už didžiausią starkį; ;( didžiausios žuvies taurė, diplomas, prizai)
3.6. Prizas jauniausiam dalyviui.
3.7 Trys prizai už „baranka‘‘ arba mažiausiai pagavusiems (jei daug dalyvių su 0 atrenkama burtu
keliu)
PASTABA: (jei valtyje du dalyviai, tai jų sugauti laimikiai dalijami per pusę, išskyrus, jei
sugaunama didžiausia varžybų žuvis, apdovanojamas ją sugavęs dalyvis).
Visus kviečiame dalyvauti!
Skani ,,ZUMPĖS‘‘žuvienė, draugiška atmosfera ir gera nuotaika garantuota.
PAGARBIAI,
TAURAGĖS MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS ,,ZUMPĖ“
Papildoma informacija tel. 8616 20984 (Laimondas)

