
 
 

 

Ротари Клуб 

Нова Загора 
  

 

гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано“ 14, Ресторант „Меркурий” 

Първи турнир по улов на риба за купата на Ротари Клуб Нова Загора 

15 юни 2019 г. 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

за провеждане на състезание по улов на риба 

от участници на РОТАРИ  КЛУБОВЕ 

 

 

1. Участват отбори от РОТАРИ  КЛУБОВЕ, съставени от 2 състезатели, разделени чрез 

жребий в 2 зони. 

2. Всички участници трябва да имат заверен за 2019 година билет за любителски 

риболов.. 

3. Състезанието ще се проведе в 1 състезателен ден / - 15.06.2019г. на река “Тунджа” под 

с. Червенаково/ с времетраене 2 часа – 1/2 час за подготовка и 1 1/2 часа за улов на 

риба. При желание на участниците, времетраенето може да бъде намалено с 1/2 час. 

4. Състезанието се провежда с 1 риболовен прът, само на плувка. По време на 

състезанието, риболовните пръти могат да бъдат сменяни, независимо от тяхната 

дължина или видове /телескопи, щеки, спининги или мачове/. 

5. Половин час преди теглене на жребия и откриването на състезанието, отборите 

представят списък на участниците на съдийския състав. По време на състезанието, 

състезател не може да бъде заменян. 

6. За времето на предварителното подхранване на местата, началото на състезанието, 5 

минути преди изтичането на състезанието и неговият край се оповестява с звуков 

сигнал. 

7. По време на състезанието може да се хвърля захранка за привличане и задържане на 

рибата, само със стиската на едната ръка или с топче захранка за малка прашка  за 

изхвърляне на захранка или червеи. 

8. Уловената риба се съхранява до края на състезанието в живарниците на състезателите. 

9. Събирането и изтеглянето на уловената риба, както и определянето  на индивидуалното 

и отборно класиране се извършва от съдийски екип на СЛР “Ловно-рибарско 

дружество Нова Загора”. 

10. Класирането се извършва по грамажа на уловената риба. 

- за индивидуално класиране от І до IV място, се вземат  резултатите на всички 

класиралите се на І-во и II място в двете зони /по грамажа на уловената риба/. 

- За отборното класиране се вземат наказателните точки на всички състезатели от отбора 

(за класиране на І-во място в зоната се присъжда 1 наказателна точка, за ІІ – 2 точки и 

т.н.) и отбора с най-малко наказателни точки се класира на І-во място, следващия на ІІ 

и т.н. 

11. На мястото, където ще се проведе състезанието (старата пресевна под с. Червенаково) 

се ловят успешно следните видове риба – уклей, червеноперка, каракуда, кефал и 

костур. 

 



 
 

 

Ротари Клуб 

Нова Загора 
  

 

гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано“ 14, Ресторант „Меркурий” 

 

ПРОГРАМА 

 

 Събота 15 Юни 2019г. 

 

09:30 – 10:30 записване 

 

10:30 – жребий 

 

10:35 – 10:40 настаняване и подготовка за състезанието 

 

10:40 – 11:00 –тежка захранка 

 

11:00 – старт на състезанието 

 

12:25 – сигнал за последни 5 минути 

 

12:30 – край на състезанието 

 

19:00 – обявяване на крайните резултати, награждаване на победителите и 

закриване с тържествена вечеря в р-т „Старата къща” 


