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SENOSIOS GEGUŽINĖS ŪKIO LAŠIŠADIENIS,
ST.CROIX TAURĖ 2017

6.26 VAL. TRUKMĖS ASMENINIŲ ŽŪKLĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI

1. Varžybų tikslas:
Varžybų tikslas – populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti žvejų klubų tradicijų
kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų ieškojimą, žvejybos
kultūros augimą.

2. Varžybų organizatoriai:
Varžybas organizuoja sodyba "Senosios gegužinės ūkis", Kauno sportinės žūklės klubas
„Vienam gale kablys“ ir UAB „Triturus“.

3. Varžybų vieta ir laikas
3.1 Varžybų vieta: sodyba „Senosios Gegužinės ūkis“, Gegužinės km. Kaišiadorių raj. http://w
ww.senojigeguzine.lt/
3.2 Žūklės vieta: Neries upė nuo Jonavos raj, nuo Saleninkų iki Kmitų, 5 sektoriai po 5-8 km
3.3 Varžybų data: 2017 metų spalio mėn. 14 d.
3.4 Varžybų trukmė: 6.26 valandų (plačiau – skyriuje “Varžybų dienotvarkė”)

4. Varžybų dalyviai
4.1 Varžybose gali dalyvauti visi asmenys ne jaunesni nei 16 m..
4.2 Varžybose dalyvaujančių asmenų skaičius yra ribojamas.
4.3 Varžybų dalyviai atsako už savo saugumą varžybų metu. Varžybų dalyviai registracijos
metu pasirašytinai supažindinami su saugumo technikos reikalavimais.

5. Registracija ir starto mokestis
5.1 Dalyvių registracija prasideda 2017.09.12, baigiasi 2017.10.12.
5.2 Varžybų dalyvio starto mokestis – 40 EUR asmeniui.
5.3 Registruojantis turite pateikti vardą, pavardę ir tel. numerį.
5.4 Pirmumo teisę turi asmenys, užsiregistravę ir sumokėję starto mokestį iš anksto.
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Organizatoriai turi teisę stabdyti registracija.
5.5 Registruotis galima telefonais 8-687-79515 arba 8-686-25800 startinį mokestį sumokant
pavedimu į Kauno sportinės žūklės klubo “Vienam gale kablys” sąskaitą: AB SEB BANKAS,
LT527044060002922839 banko kodas 70440, pavedimo kopiją atsiuskite el. paštu info@viena
mgalekablys.lt
, bilietus taip pat galite įsigyti ir šiose žūklės parduotuvėse:
a) „ Vienam gale kablys “, Kovo 11-osios 31A, Kaunas
b) „ Vienam gale kablys “, Kauno g. 15, Marijampolė
c) „ Triturus “, Jasinskio g. 17, Vilnius
d) „ Triturus “, Fabijoniškių g. 2, Vilnius
e) „ FishON “, Jūreivių g. 25, Klaipėda
5.6 Užsiregistravę ir sumokėję starto mokestį dalyviai iš anksto gaus žvejybos sektorių planus.
6. Varžybų taisyklės:
6.1 Gaudomos žuvys: lašiša ir šlakis.
6.2 Galima naudoti tik dirbtinės kilmės masalus.
6.3 Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti varžybų dalyvio daiktus (kuprines,
žvejybines dėžes ir pan.)
6.4 Varžybų dalyviai žuvis gaudo „ Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir
vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir
atšaukimo tvarkos apraše
ir Mėgėjiškos žūklės taisyklėse “
nustatyta tvarka.
6.5 Varžybų dalyvis pats pasirūpina lašišų-šlakių gaudymo licencija.
6.6 Dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie
nurodyti LR Mėgėjiškos žūklės taisyklėse (lašiša – 65 cm, šlakis – 65 cm). Pagautos
draudžiamos žuvys nedelsiant paleidžiamos.
6.7 Kiekvienas užsiregistravęs varžybų dalyvis, dienotvarkėje numatytų laiku, burtu keliu
ištraukią sektorių ir gauną žemėlapį-legendą, kur ir yra jo žūklės vieta.
6.8 Žvejoti galima tik burtų keliu ištrauktame sektoriuje ir viena meškere, atsarginių meškerių
kiekis neribojamas.
6.9 Varžybų dalyvis nuvykimu į sektoriaus starto-finišo vietą pasirūpina pats.
6.10 Sektoriaus ilgis 5-7 km, sektoriuje žvejoja 20-25 varžybų dalyvių.
6.11 Sektoriaus ribose leidžiama bristi į kitą upės krantą, tačiau žuvis, neatkabinta nuo masalo,
teisėjui pateikiama varžybų štabo krante. Vykti transporto priemone į kitą upės krantą yra
draudžiama.
6.12 Užkibus-pagavus žuvį iškart skambinama to sektoriaus teisėjui, kuris laimikį pamatuoja ir
užfiksuoja protokole. Jei žvejys nori paleisti žuvį, pats žvejys pasirūpina, kad sugauta žuvis
išliktų gyva iki tol kol atėjęs teisėjas pamatuos laimikį.
6.13 Varžybų pabaiga yra imtinai 18.26 val. tai yra kalendorinis saulės leidimosi laikas. Po
18.26 val. ištraukta žuvis nematuojama ir neįskaitoma.
6.14 Varžybų dalyvis įspėjamas arba diskvalifikuojamas, jei:
a) žvejojo ar turėjo varžybų nuostatus neatitinkančių žvejybos įrankių,
b) neturi žvejybos licencijos ir varžybų dalyvio kortelės, pagavęs ir pasiėmęs žuvį neužpildė
licencijos.
c) turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies ar paėmė ją varžybų metu iš pašalinių asmenų,
d) neklausė varžybų teisėjo nurodymo, pažeidinėjo viešą tvarką,
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e) pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.
6.15 Diskvalifikuotam varžybų dalyviui startinis mokestis negražinamas.
6.16 Diskvalifikuotas varžybų dalyvis netenka teisės į visus varžybų prizus.
6.17 Visus kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija.

7. Varžybų dienotvarkė
7.30 - atvykusių varžybų dalyvių registracija, renginio atidarymas
8.30 - 10.00 žvejybinių įrankių, meškerių, ričių, masalų ir t.t. testavimas http://www.anglerszon
e.eu/
09.00 - varžybų dalyvių registracijos pabaiga
09.00 - 10.00 lašišų gaudymo gido Anatolij Ostapenko paskaita, klausimai-atsakymai
10.00 - žvejybos sektorių burtų traukimas, varžybų taisyklių priminimas
11.00 - vykimas į sektorius legendoje pažymėtą vietą
12.00 - startas iš sektoriaus teisėjų pažymėtos vietos
18.39 - finišas sektoriaus teisėjų pažymėtoje vietoje
20.00 - apdovanojimų ceremonija, Gegužinės sodyboje
20.30 - laisvas laikas, žuvienė, muzikos vakaras, įspūdžių dalijimasis ir t.t.
8. Nugalėtojų išaiškinimas, prizai
8.1 Varžybas laimi varžybų dalyvis, kurio bendras sugautų žuvų ilgis yra didžiausias.
8.2 Varžybų dalyviui sugavusiam didžiausią žuvį, "SENOSIOS GEGUŽINĖS ŪKIS" sodybos
šeimininkas įteiks pagrindinį prizą "Stiklo žuvis".
8.3 Varžybų nugalėtojui įteikiama ST.CROIX taurė ir vertingi prizai, papildomai vertingais
prizais bus apdovanoti dar 10 dalyvių, kurie bus išsiaiškinti burtu keliu. Įsteigtas apdovanojimas
ir už didžiausią žuvį.
8.4 Registracijos metu kiekvienas varžybų dalyvis gaus prizą-siurprizą.
8.5 Prizinis fondas 2000 EUR.

9. Kitos nuostatos ir informacija
9.1 Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir
filmuota medžiaga, organizatorių nuožiūra gali būti panaudota žiniasklaidos priemonėse arba
reklaminiais tikslais.
9.2 Varžybose dalyvauti klubo ,,Vienam gale kablys“ nariams, kaip varžybų dalyviams
draudžiama.
9.3 Žurnalistų akreditacija vyksta kartu su dalyvių registracija.
9.4 Šie nuostatai skelbiami masinės informacijos priemonėse.
Kontaktinis telefonas 8-687-79515
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