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Положення
про проведення змагань "Тетерівський хижак-2019" (ловля хижої риби 
спінінгом з човна та дитяча риболовля з берега на поплавкову вудку) 

в рамках Фестивалю «Fish Food Fest»

1. Мета та завдання 
Змагання проводяться з метою:
- пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя та 

активного відпочинку на природі;
- популяризації риболовного спорту;
- підвищення спортивної майстерності й удосконалення техніки 

володіння спортивним знаряддям;
- визначення кращих спортсменів-рибалок - переможців та призерів

2. Організатор змагань в рамках Фестивалю - Федерація риболовного 
спорту Житомирської області.

3. Місце та час проведення
Житомирська обл. с.Перлявка, берег р.Тетерів. 13 липня 2019 р. Старт 

змагань для дорослих -  о 7.00, для дітей -  о 8.00.

4. Учасники змагань
4.1. Змагання проходять в особистому та корпоративному заліку.
4.2. До участі в змаганнях з човнів допускаються усі бажаючі, які за 

віком не молодші 18 років. Склад корпоративної команди три особи. Діти (до 
18 років) зможуть взяти участь у змаганнях з ловлі риби з берега на 
поплавкову вудку у СУПРОВОДІ БАТЬКІВ.

4.3. Учасники зобов’язані:
- мати із собою рятувальний жилет (або рятувальний круг);
- мати із собою довідку про задовільний стан здоров’я;
- дотримуватися правил поведінки на водоймі та техніки безпеки;

змагань.



- виконувати вимоги поведінки на водоймах, правила 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;
- реєстрація для участі у змаганнях проводиться безпосередньо перед 

початком змагань.

5. Регламент та програма проведення змагань.
Змагання проводяться в один тур. Тривалість туру -  3 години для 

дорослих, 2 години для дітей.
Розклад 13 липня 2019 року :
- 05.00 - 06.00 Реєстрація учасників.
- 06.00 - 06.10 Шикування учасників змагань з рибної ловлі з човнів.
- 06.10 - 06.45 Вихід учасників змагань з човнів до зон лову.
- 07.00 -  Старт
- 07.00 -  07.10 Шикування учасників змагань з рибної ловлі з берега
- 07.10 -  07.45 Вихід учасників змагань з берега до зон лову.
- 08.00 -  Старт
- 10.00 -10.15 Збір біля суддів для здачі улову.
- 10.15 - 10.30 Зважування улову, підведення підсумків.
- 10.30 Шикування. Нагородження переможців. Урочисте закриття

змагань. *

Можливі зміни програми проведення в залежності від погодних умов 
під час змагань.

6. Правила змагань
6.1. Акваторія лову ділиться на дві зони.
6.2. Учасникам змагань заборонено виходити за межі зони і заходити 

до неї без дозволу судді.
6.3. Довжина спінінга не повинна перевищувати 2.74 м (9.00 футів).
6.4. До зважування приймаються всі види хижої риби, спіймані на 

дозволену приманку. Розмір риби який береться до заліку: щука -  35см, 
судак -  42см, сом -  70 см, головень -  24см, жерех -  30см, окунь.

У випадку вилову риби, що не відповідає заявленим параметрам, 
учасники зобов’язані рибу відпустити.

6.5. При здачі до зважування риби, меншого від дозволеного до вилову 
розміру, її вага віднімається від загального улову.

6.6. Дозволяється використання тільки штучних приманок. Приманки 
можуть бути оснащені не більш як трьома одинарними, подвійними чи 
потрійними гачками.

6.7. -Наявність «м’якого» садку обов’язкова. До зважування риба 
зберігається у м ’якому садку.

6.8. Після сигналу про закінчення змагань судді зважують спійману 
рибу на березі в присутності спортсменів. До зважування приймається тільки



жива риба. Результат заноситься в протокол та підтверджується підписами 
суддів і спортсмена.

6.8. Учасники мають право використовувати відповідні човни, електро- 
та бензо- двигуни при дотриманні швидкості 5 км/год., ехолоти, погоджені із 
головним суддею. Інші засоби -  заборонені.

6.9. Тролінг, прямовисне блешніння, -  заборонені.
6.10 Рознесені оснастки - дозволено!
6.11 У зонах змагань мають право вільно переміщуватися судді (на 

човні), які здійснюють безпосередній контроль.
6.12. Відстань човнів на водоймі не повинна бути меншою як 50 метрів 

один від одного та 25 метрів від берега.

7. Підбиття підсумків змагань та визначення переможців.
7.1.Підбиття підсумків робиться на основі протоколів суддівської 

колегії, згідно з правилами змагань.
7.2. Переможці та призери визначаються в особистому та 

корпоративному заліку.
7.3. Переможець (окремо серед дорослих, корпоративних команд та 

дітей) визначається за найбільшою вагою виловленої риби, дозволеного 
розміру. У випадку корпоративних команд улов учасників сумується.

7.4. За однакових уловів двох або кількох учасників, місце спортсменів 
встановлюється як середньоарифметичне місць спортсменів з однаковими 
уловами.

8. Штрафні санкції та протести:
8.1 Спортсмени, які свідомо або систематично порушують правила 

змагань за рішенням суддівської колегії можуть бути зняті зі змагань.
8.2. Кожний учасник має право подавати протест до суддівської колегії.
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 розглядаються суддівською колегією до затвердження 
результатів змагань. Рішення щодо протесту приймається голосуванням 
членів суддівської колегії і є остаточним.

9. Фінансування
Участь у змаганні - БЕЗКОШТОВНА.
Витрати, пов’язані з проведенням заходу (харчування суддів, 

виготовлення дипломів, подяк, придбання кубків) за рахунок управління 
національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської 
облдержадміністрації.

Витрати, пов’язані з забезпеченням місця проведення заходу за рахунок 
Федерація риболовного спорту Житомирської області, Тетерівської ОТГ.

10. Безпека при проведенні змагань
Відповідальність за забезпечення безпеки при проведенні змагань 

покладається на головного суддю змагань.



Контакти організаторів змагань: голова Федерації риболовного спорту 
Юрій Кошель (тел.: 097 552 63 02), Валентина Дверник (096 654 47 12).


