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INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA 
CONCURSURILOR DE PESCUIT SPORTIV la MUSCÆ 

- 2013 - 
 
 

 
PREAMBUL 
Concursurile de pescuit sportiv la muscæ se desfæøoaræ în cadrul organizatoric asigurat de AGVPS din 
România øi asociatiile afiliate; scopul lor este de a promova pescuitul sportiv øi de a selectiona un 
Campion National, Muscarul Anului øi o Echipæ Nationalæ, de a stabili o ierarhie pe baza unei grile 
de punctaj øi a asigura o bunæ reprezentare, în echipæ sau individualæ, la competitiile internationale, 
în special Campionatul European øi cel Mondial; AGVPS din România este membru fondator al 
Confederatiei Internationale de Pescuit Sportiv (CIPS), iar regulamentul cadru de desfæøurare a 
competitiilor este cel elaborat de Federatia Internationalæ de Pescuit la Muscæ (FIPS-Mouche, 
www.fips-mouche.com) øi aprobat de Adunarea Generalæ din Aprilie 2011, Roma, Italia. 
 
Art. 1 GENERALITATI 

Pescuitul sportiv de competitie la muscæ se referæ la activitætile în care competitorii sînt pescari 
amatori, folosesc o vargæ de muscæ, ønur, mulinetæ de muscæ, muøte artificiale øi în care se respectæ 
un set standard, aprobat, de reguli, færæ un scop pecuniar explicit. 

Concursurile de pescuit sportiv la muscæ (în continuare CONCURSURI) din campionatul intern vor fi 
organizate de asociatiile afiliate AGVPSR si de cluburi sportive si asociatii de pescuit, conform unui 
calendar propus de Comisia de competitii øi aprobat de Biroul Consililui National øi se vor desfæøura 
potrivit prezentelor instructiuni, care completeazæ prevederile din regulamente øi statut. 

Directorii asociatiilor afiliate vor conlucra cu Subcomisia de Pescuit la Muscæ din cadrul Comisiei 
de Competitii pentru desfæøurarea CONCURSURILOR în cele mai bune conditii, vor asigura organizarea 
etapelor locale precum øi a celorlalte CONCURSURI programate. La toate CONCURSURILE asociatiile 
participante (sau concurentii individuali) øi cea organizatoare au obligatia de a lua legætura cu cel 
putin 15 zile înaintea datei de desfæøurare. 

Asociatia organizatoare va comunica abilitarea de organizare (inclusiv acordul administratorilor 
pistei de CONCURS), caracteristicile pistei (natura apei, adîncime, specii de peøte eligibile), locul, data 
prezentærii concurentilor si numarul maxim, costuri si conditiile de cazare precum øi programul complet 
al CONCURSULUI cu o luna înaintea datei acestuia. Pe toata durata CONCURSULUI organizatorii vor afisa 
vizibil regulamentul prezent, deciziile Comitetului de organizare, harta pistei de CONCURS si norme de 
protectie, precum si clasamentele detaliate dupa fiecare mansa în decurs de 3 ore de la terminarea 
ei, ce pot fi contestate motivat si documentat doar în ziua afisarii. 

Asociatiile sau participantii vor comunica numærul concurentilor øi însotitorilor, numele øi 
prenumele acestora, data sosirii; concurentii la Finala Campionatului National vor fi însotiti de arbitri, 
în numær egal cu numærul concurentilor, daca organizatorul solicita aceasta. 

Este necesar ca la toate CONCURSURILE asociatia organizatoare sæ asigure asistenta medicalæ. 
Categoriile se alcætuiesc avînd drept criteriu vîrsta la data începerii competitiei: 

categoria seniori (A) – peste 18 ani categoria tineri (B) – între 14 øi 18 ani 
Este permisæ participarea concurentilor la o categorie de vîrstæ superioaræ. 
Pentru CONCURSURI asociatia organizatoare va constitui un Comitet de Organizare cu 

urmætoarea componentæ: Preøedinte, Secretar, Arbitru øef, Reprezentant al concurentilor, Coordonator 
tehnic. Se recomandæ ca la etapele finale functia de Preøedinte al comitetului de organizare sæ fie 
atribuitæ delegatului AGVPSR, cea de Secretar de concurs reprezentului asociatiei organizatoare, iar 
cea de Coordonator tehnic reprezentantului Comisiei de Competitii. Hotærîrea se ia de cætre delegatul 
AGVPSR øi directorul asociatiei organizatoare. Coordonatorul tehnic va stabili, cu acordul Comitetului 
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de organizare arbitrii pentru fiecare manøæ. 
La øedinta tehnicæ a CONCURSULUI, secretarul Comitetului de organizare va verifica calitatea de 

membru al unei asociatii afiliate AGVPSR a concurentilor. 
In situatia în care conditiile meteo sau starea pistei fac improprie desfasurarea unei manse, 

decizia de amanare sau anulare va fi luata cu votul majoritatii concurentilor. Exceptie fac situatiile 
care pun in pericol viata concurentilor, caz in care decizia apartine Comitetului de Organizare. 

 
Art. 2 COMPETITI I 

CONCURSURILE ce puncteazæ în clasamentul final sînt: 
- concursuri OPEN - finala Campionatului National 
- Campionatul European øi Mondial, alte competitii internationale 
Concursurile OPEN pot fi organizate eventual în colaborare cu sponsori øi alte institutii; acestea 

din urmæ nu pot fi implicate în procesul de arbitraj; are drept de participare orice muscar, membru 
pescar al AGVPSR cu carnet vizat pentru anul respectiv, în conditiile în care acesta îøi suportæ 
cheltuielile de participare din surse proprii sau atrase; concursurile OPEN se evalueazæ cu puncte 
acordate descrescator de la numarul de participanti, înmultite cu un coeficient de bonitate, functie de 
amploarea øi importanta competitiei, la propunerea Subcomisiei de Pescuit Sportiv la Muscæ, prin 
publicare în calendarul Competitional. Se recomandæ ca cel putin un concurs OPEN sæ fie organizat 
øi pe lac, iar pista sa suporte min. 30 competitori; concursurile OPEN vor avea minim 3 manøe de 
pescuit de minim 2 ore pe mansa; exceptie fac concursurile organizate pe echipe (model Hanak) 
unde se accepta a se pescui 2 manse de pescar de minim 3 ore fiecare, iar clasamentul individual 
este obligatoriu, optional pe echipe. 

Daca la un concurs sint mai mult de 16 concurenti, atunci acestia vor fi repartizati în minimum 2 
grupe. O grupa trebuie sa aiba minimum 5 concurenti. 

Concursurile se pot desfæøura concomitent, atît individual cît øi pe echipe; pot participa echipe 
compuse din 3 concurenti, precum øi concurenti individuali. Se iau in considerare punctele celor mai 
bine clasati 2 dintre cei 3. Participarea tuturor celor 3 nu este obligatorie. 

Finala Campionatului National se organizeazæ de AGVPSR cu sprijinul Subcomisiei de Pescuit 
Sportiv la Muscæ øi a asociatiei desemnate; se recomandæ ca cel putin o manøæ sæ fie organizatæ pe 
lac; finala va avea minim 3 manøe de pescuit, în minim 2 zile. Pot participa la Finala concurentii ce s-
au plasat în primii 12 în cel putin o competitie OPEN si au participat la minimum 3 concursuri în anul 
curent, în limita locurilor disponibile, cu conditia sæ suporte costurile de participare; contravaloarea 
acestora va fi stabilitæ øi încasatæ de asociatia organizatoare. Organizatorii pot invita în limita 
locurilor si alti competitori merituosi recunoscuti. 

Durata minimæ a manøelor va fi de douæ ore. Organizatorii pot decide schimbul de sectoare pe 
lac la fiecare jumætate de manøæ sau a standurilor pe rîu (între concurentii aflati în standuri adiacente, 
ex. 1 cu 2, 3 cu 4, etc) pentru egalizarea øanselor øi dinamizarea competitiei. Se pot stabili capi de 
serie la tragerea la sorti pe baza Topului Anului precedent sau altor criterii clar anuntate si acceptate. 

În primele 7 zile dupa anuntarea unui concurs (exceptind finala) au prioritate la inscriere 
concurentii care in anul precedent s-au clasat in topul national pe unul dintre primele 12 locuri; de 
asemenea se rezerva 5 locuri prioritare pentru localnici (din judetul respectiv sau limitrof). Dupa 
aceasta inscrierile sunt libere, locurile ocupandu-se in ordinea achitarii taxei de participare. 

În vederea stabilirii unei ierarhii nationale, la fiecare concurs se acorda puncte dupa cum 
urmeaza: cîstigatorul primeste un numar de puncte egal cu numarul de participanti înmultit cu 
coeficientul CONCURSULUI, apoi descrescator pîna la ultimul clasat, cu un pas egal cu coeficientul (ex. 
la un concurs cu 20 participanti si coeficient 7, primul clasat primeste 140 puncte, iar ultimul clasat 7 
puncte). Pentru fiecare competitor vor fi luate în calculul clasamentului cele mai bune 5 participari într-
un an. Pentru participantii la competitii externe (Campionat European, Mondial, Open, etc.) se alocæ 
puncte în acelasi mod si coeficienti prin Calendarul Competitional, pentru clasarea în jumatatea 
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superioara, dar nu mai mult decit maximul obtinut de catre cistigatorul openului cu cel mai mare 
punctaj sau 10x coeficientul în rest. Muscarii care participa ca arbitru sau spectator la Finale 
Nationale ale altor tari, la Campionate Europene/Mondiale sau alte competiti internationale pot primi 
pina la de 10 ori coeficientul competitiei cu limitarile de mai sus. Pentru competitii nepublicate în 
Calendar, subcomisia de musca poate aloca coeficienti în timpul anului, la solicitarea participantilor, 
înaintea începerii lor. 

Concurentii care la un concurs nu prind nici un peste punctabil nu vor primi puncte. 
Prin cumularea punctelor se stabileøte Topul Anului. 
 

PESCUIT DE PE MAL 
Apele de competitie se împart în sectoare avînd o denumire caracteristicæ øi numerotare romanæ; se 
recomandæ ca numærul de sectoare sæ fie egal cu numærul de manøe; standurile din fiecare sector se 
numeroteazæ crescætor, începînd din amonte spre aval, iar pe lacuri, în sens orar; numærul de standuri 
se recomandæ a fi egal cu numærul de echipe participante sau cu o treime rotunjitæ la întreg din 
numærul concurentilor. Un arbitru va fi desemnat pentru cel mult doi concurenti. Podurile nu pot fi 
folosite de competitori. 
PESCUIT DIN BARCÆ 
CONCURSURILE pe lac se desfæøoaræ din barcæ individualæ adusa de competitor si utilizata pe propria 
raspundere, færæ propulsie mecanicæ, alta decît pedalier tip hidrobicicleta sau motor electric; de 
asemenea, concurentul va trebui sæ aibæ øi sæ foloseascæ vestæ de salvare; distanta de la puncul de 
plecare la cea mai indepartata limita nu poate depasi 30min la vîsle; lacul se împarte în general într-
un numær de sectoare egal cu numærul de manøe, dacæ Comitetul de organizare nu decide altfel; 
bærcile nu se pot apropia în timpul manøei la mai putin de 10m una de alta; pentru fiecare sector 
organizatorul va asigura un minim de douæ bærci cu cîte un arbitru, dotat cu binoclu; concurentii pot 
trece pe la arbitru în timpul manøei, la intervale la libera apreciere a concurentului, pentru a se face 
mæsurarea øi eliberarea capturilor; este responsabilitatea concurentului de a mentine în viatæ peøtii 
care puncteazæ; în cazul în care un peøte moare, acesta va fi retinut de arbitru, iar concurentul 
penalizat. Sonarele sint interzise. CONCURSURILE unde organizatorul asigura barci rigide pentru toti 
concurentii se pot desfasura in sistemul cu doi concurenti intr-o barca, egalizînd sansele însa. 
 
Art. 3 TEHNICÆ øi ECHIPAMENT 

Toate CONCURSURILE, cu exceptia etapei locale, în care capturile se pot retine, se vor organiza 
pe cît posibil în maniera “prinde øi elibereazæ”. De asemenea este recomandatæ folosirea cîrligelor 
færæ spin øi a minciocului în Finala Campionatului National øi în concursurile OPEN, în conformitate cu 
regulamentul FIPS Mouche si a cerintelor ecologice. 

O singuræ vargæ, nu mai lungæ de 366cm poate fi folositæ la un moment dat de concurent; 
vergile de rezervæ pot fi tinute montate la îndemînæ, dar cu cîrligul ferm atasat de varga, cu exceptia 
concursurilor din barca în tandem, cînd acestea vor fi demontate, fara mulineta. 

Ønurul de muscæ va avea minimum 22m lungime, nu va avea miez de plumb sau “shooting 
head” øi nu i se va ataøa nici un dispozitiv pentru plutire sau scufundare. 

Forfacul trebuie sa fie unic, cu un singur ochi de conectare cu snurul, conic în jos sau egal si nu i 
se va ataøa nici un dispozitiv plutitor sau scufundator. 

Muøtele artificiale pot fi lestate doar disimulat în corp, cu exceptia unei bile metalice de 
maximum 4mm diametru. Se pot folosi maxim 2 muøte simultan, la minim 50cm una de alta, mæsurat 
ochi la ochi, atîrnînd liber. Legarea de forfac trebuie sæ fie fermæ øi sæ nu permitæ alunecarea. Toate 
muøtele trebuie sæ fie executate pe cîrlige færæ spin sau cu spinul aplatizat, dacæ astfel decid 
organizatorii; toti arbitri vor primi o bucatæ de material textil similaræ cu care vor verifica musca 
folositæ la fiecare capturæ pe rîu øi de cîte ori consideræ necesar pe lac. 

Minciocul, de lungime max. 122cm, va fi folosit obligatoriu la fiecare capturæ; în caz contrar, 
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competitorul va fi depunctat. 
Este responsabilitatea exclusiva a fiecarui competitor, atit la pescuit din barca cit si de pe mal 

sau in apa, sa îsi ia toate masurile de siguranta a vietii, integritatii personale si protectie, inclusiv 
purtarea ochelarilor, a vestei de salvare, a centurii, a imbracamintii adecvate, etc. 
 
Art. 4 PUNCTAJ øi CLASAMENT 

Pentru fiecare peøte eligibil prins (i.e. de dimensiune legalæ), concurentul puncteazæ în concurs 
100 de puncte. Peøtii se mæsoaræ între extremitæti. Concurentii vor primi de asemenea 20 de puncte 
pentru centimetrul de lungime al fiecærui peøte eligibil; se va înscrie valoarea lungimii rotunjitæ la 
centimetru întreg, în sus, pentru uøurinta punctærii. La nici un moment, un concurent nu poate intra in 
standul altui concurent, penalizarea e la discretia organizatorului. 

Lungimea peøtilor sub limita legalæ nu va fi rotunjitæ la întreg, deci aceøtia nu vor puncta. 
Competitorul nu are voie sa atinga pestii cu mîna; acestia vor fi prezentati la arbitru în mincioc, 

arbitrul va scoate pestele din mincioc, dezgata si verifica mustele, masura pestele si-l va elibera cu 
grija cuvenita. Pestii care nu au fost agatati din zona capului nu puncteaza. 

Dacæ peøtele prins nu a fost prezentat viu la arbitrare, acesta nu puncteaza. Dacæ un arbitru 
scapæ un peøte prins de competitor înainte de a-l mæsura, va nota aceasta în foaia de arbitraj iar 
concurentul va primi un punctaj egal cu media capturilor concurentilor din sectorul sau din manøa 
respectivæ. 

Dacæ un peøte nu a fost capturat folosind minciocul acesta nu puncteaza; captura cu o muscæ 
pe cîrlig cu spin nu puncteaza în manøele sau Concursurile anuntate ca “færæ spin”, iar musca va fi 
pæstratæ de arbitru ca probæ. 

Un peøte prins în finalul manøei puncteazæ dacæ este adus în mincioc în maxim 10min. de la 
încheierea manøei. 
 Fiecærui concurent i se va acorda un loc în clasamentul grupei sale (sectorului sæu), în ordine 
crescætoare, în fiecare manøæ; concurentii care într-o manøæ nu se prezintæ sau nu au nici o capturæ, 
primesc locul egal cu totalul concurentilor din sector. Concurentii fara niciun peste eligibil intr-un 
concurs, primesc in clasamentul national un punctaj egal cu coeficientul concursului daca participa la 
toate mansele si îsî fac integral si datoria de arbitru cînd este cazul. 

 Dacæ un concurent se retrage în cursul manøei, capturile fæcute pînæ în acel moment sînt 
valabile. Dacæ doi concurenti sînt la egalitate într-o manøæ, departajarea o face numærul capturilor 
eligibile. Dacæ egalitatea persistæ, amîndoi primesc acelaøi loc, dar pozitia imediat urmætoare nu se 
acordæ. Dacæ în clasamentul final, egalitatea persistæ dupæ aplicarea criteriului capturilor, se aplica 
departajarea functie de puncte peste, apoi se verificæ cea mai mare capturæ pentru departajare. 
Primul loc în CONCURS se acordæ concurentului/echipei cu numærul minim cumulat de clasæri în manøe. 

In clasamentul pe echipe puncteaza toate Open-rile, fiecare echipier punctind de maximum 5 
ori; Finala nu intra in clasamentul pe echipe. 

 
Art. 5 RECOMPENSE, SANCTIUNI øi SELECTIE 

Muscarul Anului (cea mai inalta pozitie) va reveni celui care adunæ maximum de puncte în anul 
competitional respectiv, iar Topul Anului va fi publicat øi mediatizat. Cîøtigætorii Finalei Nationale vor fi 
recompensati prin acordarea de cupe øi diplome, precum øi a tricoului si titlului de Campion National 
de Pescuit Sportiv la Musca. 

Echipa de 3 concurenti situata cel mai bine in clasamentul national pe echipe la finele anului va 
fi desemnata Echipa Anului de Pescuit Sportiv la Musca. 

Competitorul aflat pe prima pozitie a clasamentului national de casting la finele anului va fi 
desemnat Campion National de Casting. 

Competitorul clasat cel mai bine dupa insumarea rezultatelor din concursurile de legat muste va 
fi desemnat Campion National de Legat Muste Artificiale. 
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Concurentii care folosesc metode de fraudæ, pot fi excluøi de Comisia de Competitii din toate 

CONCURSURILE AGVPSR pentru o perioadæ de pînæ la 2 ani. Aceasta øi alte abateri de la litera 
regulamentului øi de la spiritul sportivitætii pescuitului pot fi sanctionate pe loc øi discretionar de cætre 
Comitetul de organizare, sanctiunile fiind valabile imediat øi putînd fi contestate doar la prima øedintæ 
a Comisiei de Competitii; aceasta poate aplica sanctiunile recomandate sau suplimentare oricînd. 

Componenta delegatiilor nationale care vor participa la competitii internationale va fi stabilitæ 
de Comisia de Competitii, din rîndul concurentilor ce au punctat în competitiile din calendarul AGVPS 
øi care pot suporta costurile deplasærii atunci cînd acestea nu sînt acoperite de AGVPS sau sponsori 
globali ai competitiei. Primii doi clasati într-un campionat European øi/sau Mondial în ultimii doi ani 
(dar nu mai mult de 3 din numærul membrilor echipei) sînt eligibili în anul urmætor, cu conditia ocupærii 
unui loc onorabil (prima jumætate a clasamentului international) la respectivele competitii; un loc în 
echipa poate fi acordat unui muscar meritoriu care se apreciaza ca va realiza perfomante bune pe 
pista respectiva si va aduce servicii echipei; celelalte locuri se ocupa în baza Topului Anului (primii 20 
clasati sint eligibili in ordinea rezultatelor, dupa care decizia revine Comisiei de Competitii). 

 
Art. 6 BAREMURI de CHELTUIELI 
TRANSPORTUL 

Cheltuielile pentru transportul concurentilor, însotitorilor (juniori) øi delegatilor oficiali de la 
asociatii la asociatia organizatoare øi retur se suportæ de cætre asociatiile unde aceøtia sînt membri øi 
pe care le reprezintæ, daca aceste asociatii nu dispun contrar. 
CAZAREA 

Daca asociatiile afiliate au disponibilitatile banesti necesare, cheltuielile de cazare se 
deconteazæ pînæ la nivel de hotel categoria 2 stele, dacæ nu se poate asigura cazarea în cæmine, 
internate, moteluri sau campinguri. Cheltuielile de cazare se deconteazæ pentru concurenti, însotitori 
(juniori) øi delegati oficiali. 
MASA 

Alocatia de masa pentru Finala Nationalæ este stabilitæ de AGVPSR, daca exista resurse 
financiare. Nivelul ei poate fi mærit numai dacæ majorarea este suportatæ de competitori sau sponsori. 
PREMII 

Pentru etapa Finalæ a Campionatului National, primii trei concurenti vor fi de asemenea 
recompensati de AGVPSR conform baremului stabilit. 

 
Art. 7 DECONTAREA 

Toti concurentii øi delegatii oficiali vor avea asupra lor ordine de deplasare, emise de asociatiile 
unde sînt membri øi pe care le reprezintæ, ordine ce vor fi vizate de asociatia organizatoare în 
vederea decontærii cheltuielilor de transport. 
 Toate cheltuielile de organizare a CONCURSURILOR, constînd în marcare standuri, arbitraj, 
materiale consumabile, cazare, masæ, transport local øi igienizare se efectueazæ de cætre asociatia 
organizatoare, decontîndu-se astfel: 
- cheltuielile pentru concursurile pe locale se suportæ integral de organizator 
- cheltuielile de organizare pentru etapa finalæ (cazare, masæ, transport local, etc.) øi premiile se 
suportæ în masura posibilitatilor de cætre AGVPSR, care va vira cætre asociatia organizatoare suma de 
bani, calculatæ conform baremurilor stabilite øi documentelor transmise de organizatori. La aceastæ 
etapæ, responsabilul de zonæ, delegatul comisiei de competitii øi reprezentantul AGVPS beneficiazæ 
de aceleaøi drepturi ca øi concurentii. În cazul în care se depæøeøte valoarea prevæzutæ în buget, færæ 
o aprobare obtinutæ în prealabil, diferenta va fi suportatæ de asociatia organizatoare. 
 Pentru concursurile OPEN, concurentii vor suporta, din surse proprii sau atrase (sponsorizæri) 
toate cheltuielile, conform bugetului stabilit de asociatia organizatoare. 
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Art. 8 Campionatul National de Legat Muøte Art i f iciale 
Datæ fiind legætura intrinsecæ cu pescuitului la muscæ øi creøterea semnificativæ de la an la an a 
numærului practicantilor, din anul 2003, se desfæøoaræ un Campionat National de Legat Muøte 
Artificiale (FlyTyRo), în varianta Standard øi Traditional. 
 
Art. 9 Campionatul National de Casting 
Datæ fiind legætura intrinsecæ cu pescuitului la muscæ øi creøterea semnificativæ de la an la an a 
numærului practicantilor, din anul 2012, se desfæøoaræ un Campionat National de Casting; 
organizatorii concursurilor OPEN si FINALA au obligatia de a organiza si casting. 
 

 
Propus: Ing. Bogdan Vasilescu,      Avizat, Arh. Mugurel Ionescu 
subcomisie pescuit la muscæ       Secretar comisie de competitii 

 
Aprobat, Theodor Bentu       Aprobat, Dr. ing. N. Øelaru 
Vicepreøedinte AGVPS        Preøedinte executiv AGVPSR 


