PLSŽ Žūklės varžybos
Ilgio ežeras, Druskininkų savivaldybė

Bendroji informacija
Varžybų data: 2022.07.14-15
Varžybų organizatorius: Druskininkų savivaldybė
Dalyvių registracija: iki 2022.06.10d.
Pasiteirauti galima:
Informacija apie vandens telkinį ir varžybų taisykles: r.marciukaitis@gmail.com
Varžybų formatas: individualios žūklės varžybos dviejų etapų. Abiejų etapų dalyvių rezultatai
susidės ir pagal bendrą geriausią rezultatą bus nustatyti varžybų nominantai. Tuo atveju, jeigu
kelios komandos turės vienodą balų skaičių, bus vertinama pagal didesnį bendrą abiejų etapų
sugautų žuvų svorį.
Varžybų reglamentas
7.00-8.00 varžybų dalyvių susirinkimas bei registracija
8.00-8.30 burtų traukimas
8.30 bendra nuotrauka
8.30-9.00 dalyvių vykimas į sektorius
9.00-10.00 pasiruošimas varžyboms
10.00 varžybų pradžia
10.00-14.00 varžybos
14.00 varžybų pabaiga
14.00-16.00 laimikių svėrimas, rezultatų skaičiavimas
16.00 rezultatų paskelbimas
Bendroji dalis
Tai individualios varžybos, kuriose varžosi žvejai mėgėjai įvairiais žūklės būdais. Šiose
varžybose galima naudoti plūdinę meškerę, dugninę su šėryklėle ar “zig rig” montažą. Viena
meškerė su vienu kabliuku.
Maksimalus dalyvių skaičius: 50.
Dalyvių atvykimo vieta: Grūto kaimas, Druskininkų savivaldybė, Ilgio ežeras, mažoji
poilsiavietė.
Apdovanojimai
1 VIETA- medalis
2 VIETA- medalis
3 VIETA- medalis
DIDŽIAUSIA ŽUVIS- taurė, atminimo prizas

Laimėtojas nustatomas pagal abieju etapų bendrą rezultatą. Tuo atveju, jeigu kelios komandos
turės vienodą balų skaičių, bus vertinama pagal didesnį bendrą abiejų etapų sugautų žuvų
svorį.

Burtų traukimas
Burtų traukimas vyksta dviem etapais. Registracijos metu dalyvis ištraukia burtus eiliškumui
nustatyti. Užsiregistravus visiems atvykusiems dalyviams, pagal eiliškumą traukiami burtai
sektorių pasidalijimui.
Varžybų taisyklės
-dalyvių įžengimas į sektorius galimas nuo 9.00 val.
-9.00-10.00 val. galima ruošti inventorių, jaukus, masalus, tyrinėti dugną markerio pagalba,
tačiau jokiu būdu negalima naudoti masalo bei jaukinti
-žūklės sektoriaus ribos bus pažymėtos juostomis ant kranto ir dalyviai bus tarsi suporuoti taip,
jog viena sektoriaus kraštinė bus bendra. Žūklės akvatorija bus koridorius 20m pločio ir 80m
ilgio kiekvienam dalyviui. Tarp kiekvienos poros sektorių bus pakankamai didelis neutralus
plotas.
-kadangi ežeras garsėja dideliais laimikiais, paliekama, bei rekomenduojama, galimybė
gretimų sektorių dalyviams padėti vienas kitam traukiant didelį laimikį.
-10.00 val – varžybų pradžia, galima naudoti jaukus bei masalus. Jaukinti galima nuo kranto,
visais būdais bei naudoti tam skirtą inventorių, išskyrus radiobangomis valdomus laivelius,
echolotus, dronus.
-draudžiama naudoti pintus valus.
-jaukams ir masalams reikalavimai netaikomi, išskyrus tik vieną,- žuvelė.
-esant nepatogiam krantui, galima iki kelių bristi į vandenį iš savo sektoriaus, nepažeidžiant
savo žvejybos akvatorijos ribų.
-privalu naudoti žuviai laikyti skirtus tinklelius, o žvejojant zig rig sistemėle privalu turėti saugią
“pagalvę” (matą) bei karpiui laikyti skirtą maišą.
-sugavus karpį, amūrą ar šamą būtina pranešti teisėjui. Šios žuvų rūšys bus sveriamos be eilės.
SVARBU: netinkamai elgiantis su šių rūšių žuvimis ir jei to pasekoje jos žūsta,- dalyvis
diskvalifikuojamas.
-įskaitomos visos žuvų rūšys, sugautos varžybų metu.
-fotografuotis su laimikiu galima tik prižiūrint teisėjui.
-nors ir trumpam pasitraukti iš sektoriaus varžybų metu leidžiama, tačiau privalu ištraukti
masala iš vandens.
-patekti į sektorių varžybų metu leidžiama teisėjui, varžybų organizatoriaus atstovui, media
atstovui ir gretimo sektoriaus dalyviui suteikiant pagalbą traukiant didelį laimikį.
-automobilius privalu statyti tik tam leistoje vietoje ir varžybų metu jais naudotis draudžiama.
Nuobaudos
-už taisyklių pažeidimą pirmą kartą taikomas įspėjimas, pasikartojus,-diskvalifikacija iš
varžybų.

-už bandymą tyčia apgauti teisėją siekiant sau naudos, taikoma diskvalifikacija iš varžybų.
-dėl dalyvio kaltės pražudžius karpį, amūra ar šamą,-taikoma diskvalifikacija iš varžybų.
Parengė Klubo “Karpis” pirmininkas

Renaldas Marčiukaitis

Vyr. varžybų teisėjas

Juozas Paulėkas

