
ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення 

змагання 

з лову хижої риби спінінгом з берега в рамках риболовного фестивалю 

«ДНІСТРОВСЬКИЙ ФАТЮК» 

 

1. Мета та завдання змагання. 

змагання з лову хижої риби спінінгом з берега «Дністровський Фатюк» проводиться з 

метою: 

- популяризації риболовного спорту 

- популяризації здорового способу життя та гуманного ставлення до природних запасів; 

- підвищення спортивної майстерності та удосконалення техніки володіння спінінгом та 

спортивними снастями; 

- визначення переможців та призерів змагань. 

 

2. Місце та час проведення. 

2.1. Змагання проводяться 21 липня 2017 року. 

Місце проведення змагань – Дністровське водосховище в околицях с. Сокіл. 

 

3. Статус та характер змагань. 

3.1. Змагання проводить НПП «Подільські Товтри». 

Змагання є відкритими не рейтинговими. 

3.2. Змагання здійснюється в командно-особистому заліку (склад команди 2 чол.). 

4. Учасники. 

4.1. До участі в змаганні допускаються особи, які досягли 16 років.  

4.2. Учасники зобов’язані ׃ 

- дотримуватися правил поведінки на водоймі та техніки безпеки; 

- виконувати вимоги поведінки на водоймах, правил змагань і цього положення, 

морально-етичних норм поведінки в суспільстві; 

- беззаперечно дотримуватись розпоряджень і вказівок суддів; 

- при погіршенні здоров’я терміново поставити до відома суддю. 

4.3. Учасники змагань несуть повну відповідальність за наслідки, до яких можуть 

привести порушення ними правил поведінки на водоймі, спортивного режиму, норм 

поведінки в громадських місцях. 

4.4. Учасникам забороняється ׃ 

- порушувати правила риболовного спорту України; 

- розпалювати вогнища, розпивати спиртні напої; 

- купатися в зоні проведення змагань; 

- використовувати не нормативну лексику. 

5. Організатори і суддівство. 

5.1. Організатор змагань ׃ Національний природний парк «Подільські Товтри». 

5.2. Пряме проведення і суддівство проводить суддівська колегія відповідно правилам 

змагань і даного Положення.  

5.3. Суддя здійснює контроль за діями учасників, веде протокол змагань, підводить 

результати і нагородження. 

6. Програма змагань ׃ 



Змагання проводяться один календарний день в 2 тури у двох зонах. Тривалість кожного 

туру – 2 години.  

Програма змагань ׃ 

Розклад змагань на 21 липня 2017 року: 

05:30 – 06:00 – реєстрація учасників змагань та жеребкування;  

06:00 – старт 1-го етапу; 

08:00 – фініш 1-го етапу, переміщення; 

08:15 – старт 2-го етапу; 

10:15 – фініш 2-го етапу. 

11.00 – підведення підсумків, оголошення результатів змагання, нагородження 

переможців, закриття змагання. 

У випадку погіршення погодних умов та інших форс-мажорних факторів можливі зміни 

до графіку проведення змагання. 

 

7. Правила змагань 

7.1. Акваторія лову ділиться на дві зони (А, В). Кожний учасник команди згідно 

жеребкування займає один сектор в різних зонах. Сектором вважається позначена ділянка 

берега та акваторія напроти нього. 

7.2. Кожний учасник змагань у кожному турі та старті міняє зони та сектори лову згідно 

жеребкування. Вільним є сектор, у якому не має іншого зареєстрованого учасника. У 

випадку наявності у секторі рибацьких приналежностей та відсутності самого учасника, 

такий сектор вважається вільним. 

7.3. Учасникам змагань заборонено виходити за межі зони і заходити до неї без дозволу 

судді. 

7.4. Довжина спінінга не повинна перевищувати 2.74 м (9.00 футів). 

7.5. Обов’язкове використання засобів для зберігання риби – садків, тощо. 

7.6. До зважування риба зберігається в садку. Зберігання риби в інших приспособах 

(напоясних сумках, пакетах тощо) забороняється. Зважування відбувається під час змагань 

лінійними суддями. Вся риба  після зважування відпускається у водойму живими. 

7.7. До зважування приймаються всі види хижої риби, які є у водоймі (щука, окунь, судак, 

жерех, головень, сом та ін.), спіймані на дозволену приманку. Розмір залікової риби не 

лімітований, оскільки після зважування вся риба відпускається у водойму. Результат 

заноситься в протокол та засвідчується підписами суддів і спортсмена, котрий упіймав 

рибу. До зважування приймається тільки жива риба. Риба, що зловлена в момент 

фінішного пострілу вважається зарахованою, якщо на момент пострілу вона знаходиться в 

руках спортсмена, або в підсаку. 

7.8. Дозволяється використання тільки штучних приманок. Для ловлі на м’які приманки 

дозволяється застосовувати гачки з грузом, закріпленим жорстко або шарнірно, або ж без 

огрузки. Заборонено розташовувати груз на волосіні або ж на окремому повідку. 

Приманки можуть бути оснащені не більш як трьома одинарними, подвійними чи 

потрійними гачками. 

7.9. Суворо заборонено: 

- заходити у воду у всіх зонах лову; 

- переходити із свого сектора у чужий сектор по воді; 

- переходити через чужий сектор – учасник повинен обійти сектор за помічений 

прапорець (номер сектору); 



- ловити рибу у чужому секторі; 

- ловити рибу до початку старту та після фінішу; 

- перебувати у нетверезому стані; 

- порушувати норми громадського порядку тощо; 

- макання приманки, має бути виконаний повноцінний "заброс" (повноцінним "забросом" 

вважається виконання проводки хоча б з пів обертом котушки, і у спортсмена в руках 

знаходиться лише один спінінг). 

 

8. Тренування на водоймі. 

8.1. Тренування в зонах проведення змагання заборонене у неділю 21 липня 2017 року. 

 

9. Штрафні санкції. 

9.1. Учасники, які порушують правила змагань, за рішенням суддівської колегії можуть 

бути зняті із змагань. Спортсмен який, був помічений у підтасуванні результатів змагання, 

підкладанні риби, пійманої не у заліковий час, передаванні своєї риби іншому учаснику 

або прийманні риби від іншого учасника (або сторонніх осіб) негайно усувається від 

змагань. 

 

10. Протести. 

10.1. Кожний учасник має право подати протест в суддівську колегію. 

10.2. Під час змагань спортсмен повідомляє суддів щодо протесту і викладає його суть в 

усній формі, а після закінчення змагань зобов’язаний подати його письмово. Протести 

розглядає журі до затвердження результатів змагань. Рішення щодо протесту приймається 

голосуванням членів журі і є остаточним. 

 

11. Підведення підсумків. Нагородження. 

11.1. Підведення підсумків здійснюється на основі протоколів суддівської колегії після 

кожного туру. 

11.2. Переможець і призери в командно-особистому заліку визначаються після кожного 

туру за найменшої суми місць зайнятих окремо командою та учасником на протязі 3-х 

турів змагання.  

11.3. При підрахунку результатів на змаганнях по лову хижої риби спінінгом з берега 

головним критерієм є вага улову.  

Чим більша вага, тим вище місце в турі. 

11.4 Спортсменам, що мають однакову вагу улову за тур, зараховується кількість очок, 

рівна середньому арифметичному від суми місць, які вони повинні були б 

поділити(приклад 1: два спортсмени, що претендують на 4-е місце, отримують(4+ 5) : 2= 

4,5 очка(4,5 місце) кожен; приклад 2: три спортсмени, що претендують на шосте місце, 

отримують(6+7+8) : 3 = 7 очок(7-е місце) кожен). 

11.5 Учасники з нульовим результатом займають місце, рівне кількості учасників в зоні 

плюс один. Приклад: в зоні змагаються 10 спортсменів; двоє з них залишилися без улову, 

вони отримують, відповідно, по 11 очок(11-е місце) кожен. 

11.6 Підсумковий результат спортсмена визначається сумою місць, зайнятих спортсменом 

за три тури змагань. Чим менша сума, тим вище підсумкове місце. 

11.7 При однаковій сумі місць враховується вага улову. 



11.8 При рівності ваги вище місце займає спортсмен з кращим результатом в останньому 

турі. 

11.9 Підсумковий результат команди визначається сумою місць, зайнятих її спортсменами 

за три тури змагань. 

Чим менша сума, тим вище підсумкове місце. 

11.10 У разі рівності суми місць у декількох команд, перевагу має команда з найбільшою 

вагою. 

11.11 При рівності ваги вище місце займає команда з кращою сумою місць в останньому 

турі.  

11.12 Підведення підсумків здійснюється організаторами змагань у присутності членів 

журі. 

11.13 Переможець і призери в командно-особистому заліку нагороджуються Кубком, 

медалями та дипломами відповідних ступенів. 

11.14 Організатори змагань залишають за собою право встановлювати номінації для 

нагородження, не вказані в даному положенні. 

 

12. Умови участі та заявка учасників. 

12.1. Учасники прибувають на місце змагань самостійно за свій рахунок. 

12.2. Заявки приймаються до 18 липня 2017 року на електронну скриньку npptovtry@ukr.net 

та на сторінках  НПП «Подільські Товтри» в соцмережах, в заявці повинно бути 

обов’язково вказано: 

- назва команди; організацію, яку представляє дана команда; 

- П.І.Б. учасників команди; 

- рік народження учасників команди; 

- контактний телефон капітана команди. 

 

mailto:npptovtry@ukr.net

