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INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA 
CONCURSURILOR DE PESCUIT la MUSCA 

- 2018 - 
PREAMBUL 
Concursurile de pescuit la muscă se desfăşoară în cadrul organizatoric asigurat de A.G.V.P.S. din 
România şi asociatiile afiliate; scopul lor este de a promova pescuitul recreativ şi de a selectiona un 
Campion National, Muscarul Anului, Echipa Anului şi o Echipă Natională, de a stabili o ierarhie pe baza 
unei grile de punctaj şi a asigura o bună reprezentare, în echipă sau individuală, la competitiile 
internationale, în special Campionatul European şi cel Mondial; A.G.V.P.S. din România este membru 
fondator al Confederatiei Internationale de Pescuit Sportiv (CIPS), iar regulamentul cadru de desfăşurare 
a competitiilor este cel elaborat de Federatia Internatională de Pescuit la Muscă (FIPS-
Mouche, www.fips-mouche.com) şi aprobat de Adunarea Generală din Aprilie 2017, Praga, R. Cehia. 
 
Capitolul 1 GENERALITATI 
Art.1 Pescuitul de competitie la muscă se referă la activitătile în care competitorii sunt pescari amatori, 
folosesc o vargă de muscă, şnur, mulinetă de muscă, muşte artificiale şi în care se respectă un set 
standard, aprobat, de reguli, fără un scop pecuniar explicit. 
Art.2 Concursurile de pescuit la muscă (în continuare CONCURSURI) din campionatul intern vor fi 
organizate de asociatiile afiliate A.G.V.P.S.R. si de cluburi sportive si asociatii de pescuit, conform unui 
calendar propus de Comisia de competitii şi aprobat de Biroul Consiliului National şi se vor desfăşura 
potrivit prezentelor instructiuni, care completează prevederile din regulamente şi statut. 
Art.3 Directorii asociatiilor afiliate vor conlucra cu Subcomisia de Pescuit la Muscă din cadrul Comisiei 
de Competitii pentru desfăşurarea CONCURSURILOR în cele mai bune conditii. La toate 
CONCURSURILE asociatiile participante (sau concurentii individuali) şi cea organizatoare au obligatia 
de a lua legătura cu cel putin 15 zile înaintea datei de desfăşurare. 
Art.4 Asociaţia organizatoare va comunica abilitarea de organizare (inclusiv acordul administratorilor 
pistei de CONCURS), caracteristicile pistei (natura apei, adâncime, specii de peşti eligibile), locul, data 
prezentării concurenţilor şi numărul maxim, costuri şi condiţiile de cazare precum şi programul complet 
al CONCURSULUI cu o lună înaintea datei acestuia. Pe toata durata CONCURSULUI organizatorii vor 
afişa vizibil regulamentul prezent, modificari specifice in limita prezentelor instructiuni, deciziile 
Comitetului de Organizare, harta pistei de CONCURS şi norme de protecţie, precum şi clasamentele 
detaliate după fiecare manşă în decurs de 3 ore de la terminarea ultimei manşe a zilei, ce pot fi contestate 
motivat şi documentat doar în ziua afişării. Contestaţiile vor fi însoţite de depunerea unei sume de 
100RON; în cazul în care contestaţia nu va fi aprobată de Comitetul de Organizare (respectiv Comisia de 
Competiţii a A.G.V.P.S.R.), suma se face venit la fondul de premiere a concursului; în cazul contrar, 
suma se restituie contestatarului. Fişa de arbitraj va conţine şi modificarile specifice CONCURSULUI. 
Art.5 Asociaţiile sau participanţii vor comunica organizatorului numărul concurenţilor şi însoţitorilor, 
numele şi prenumele acestora, data sosirii; concurenţii la Finală Campionatului Naţional vor fi însoţiţi de 
arbitri, în număr egal cu numărul concurenţilor, dacă organizatorul solicită aceasta. La concursurile cu 
arbitraj reciproc, concurenţii pot aduce, pe cheltuiala lor, însoţitor care să arbitreze în locul lor. 
Art.6 Este necesar ca la toate CONCURSURILE asociaţia organizatoare să asigure asistenţă medicală. 
Art.7 Categoriile se alcătuiesc având drept criteriu vârsta la data începerii competiţiei: 
categoria seniori (A) – peste 18 ani, categoria tineri (B) – între 14 şi 18 ani. 
Este permisă participarea concurenţilor la o categorie de vârstă superioară. 
Art.8 Pentru CONCURSURI asociaţia organizatoare va constitui un Comitet de Organizare cu 
următoarea componenţă: Preşedinte (reprezentantul asociaţiei organizatoare) şi încă patru membri (dintre 
cei mai bine clasaţi în clasamentul la zi dintre concurenţii prezenţi). Se recomandă ca la etapele finale 
funcţia de Preşedinte al Comitetului de Organizare să fie atribuită delegatului A.G.V.P.S.R. Componenţa 
Comitetului de Organizare este stabilită de către reprezentantul asociaţiei organizatoare. Comitetul de 
Organizare va conţine reprezentanţi a cât mai multor cluburi sau asociaţii participante. Comitetul de 
Organizare va stabili arbitrii pentru fiecare manşă, evitând ca arbitrul să fie din aceeaşi echipă/club cu 
concurentul; se va evita, pe cât posibil, ca aceeaşi pereche să se arbitreze reciproc în mai multe manşe. 
La şedinta tehnică a CONCURSULUI, Comitetul de Organizare va verifica calitatea de membru al unei 
asociatii afiliate A.G.V.P.S.R a concurenţilor. 
In situaţia în care conditiile meteo sau starea pistei fac improprie desfăşurarea unei manşe, decizia de 
amanare, anulare sau interschimbare între manşe va fi luata de către Comitetul de Organizare. 
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Capitolul 2 COMPETITII 
Art.1 CONCURSURILE ce punctează în clasamentul final sunt: 
- CONCURSURI OPEN şi Finala Campionatului National 
- Campionatul European şi Mondial, alte CONCURSURI internaţionale. 
Art.2 CONCURSURILE OPEN pot fi organizate eventual în colaborare cu sponsori şi alte instituţii; 
acestea din urmă nu pot fi implicate în procesul de arbitraj; are drept de participare orice muscar, 
membru pescar al A.G.V.P.S.R. cu carnet vizat pentru anul respectiv, în condiţiile în care acesta îşi 
suportă cheltuielile de participare din surse proprii sau atrase. CONCURSURILE OPEN se evaluează cu 
puncte acordate astfel: la concursurile individuale ocupantul locului 1 primeşte 36 de puncte, ocupantul 
locului 2 primeşte 33 de puncte, ş.a.m.d., ocupantul locului 12 primeşte 3 puncte, iar ocupanţii celorlalte 
locuri nu primesc puncte; concurenţii care nu punctează cu niciun peşte eligibil în concurs nu primesc 
puncte; în cazul în care la un concurs se prezintă mai puţin de 12 concurenţi, câştigatorul va puncta cu 3 
puncte x numărul de concurenţi (apoi locurile inferioare din 3 în 3 puncte); la concursurile pe echipe (de 
3 sau 2 pescari) ocupanţii locului 1 primesc 24 de puncte, ocupanţii locului 2 primesc 22 de puncte, 
ş.a.m.d., ocupanţii locului 12 primesc 2 puncte, iar ocupanţii celorlalte locuri nu primesc puncte. Se 
recomandă ca cel puţin un CONCURS OPEN să fie organizat şi pe lac, iar pista să suporte min. 30 
competitori; CONCURSURILE OPEN vor avea minim 3 manşe de pescuit de minim 2 ore pe manşă; 
excepţie fac CONCURSURILE organizate pe echipe (model Hanak) unde se accepta a se pescui 2 manşe 
de pescar de minim 3 ore fiecare. 
Art.3 Dacă la un CONCURS sunt mai mult de 16 concurenţi (echipe), atunci aceştia vor fi repartizati în 
minim 2 grupe. O grupă trebuie sa aibă minim 5 concurenţi (echipe). 
Art.4 CONCURSURILE se pot desfăşura concomitent, atât individual cât şi pe echipe; pot participa 
echipe compuse din 2 sau 3 concurenţi, precum şi concurenţi individuali. In clasamentul anului pe echipe 
se iau în considerare punctele celor mai bine clasaţi 2 dintre cei 3. Participarea tuturor celor 3 nu este 
obligatorie. 
Art.5 Finala Campionatului Naţional se organizează de A.G.V.P.S.R. cu sprijinul Subcomisiei de Pescuit 
la Muscă şi a asociaţiei desemnate; se recomandă ca cel puţin o manşă să fie organizată pe lac; finala va 
avea minim 3 manşe de pescuit, în minim 2 zile. Pot participa la Finală concurenţii ce au acumulat 
minim două clasări în top 12 la concursurile anterioare ultimei etape a finalei, în limita locurilor 
disponibile, cu condiţia să suporte costurile de participare; contravaloarea acestora va fi stabilită şi 
încasată de asociaţia organizatoare. Organizatorii pot invita, în limita locurilor, şi alţi competitori 
merituoşi recunoscuţi. Câştigătorul finalei este declarat Campion Naţional A.G.V.P.S.R. 
Art.6 Organizatorii pot decide schimbul de sectoare pe lac la fiecare jumătate de manşă sau a standurilor 
pe râu (între concurentii aflaţi în standuri adiacente, ex. 1 cu 2, 3 cu 4, etc) pentru egalizarea şanselor şi 
dinamizarea competiţiei. Se vor stabili 2 (3-la concursurile cu două grupe) capi de serie/grupă la tragerea 
la sorţi pe baza Topului Anului precedent. Capii de serie se repartizează în grupe prin tragere la sorţi 
separată. Ulterior, ceilalti concurenţi trag la sorţi repartizarea în grupe. 
Art.7 În primele 7 zile după anunţarea unui CONCURS (exceptând finala) au prioritate la înscriere 
concurenţii care în anul precedent s-au clasat în topul naţional pe unul dintre primele 12 locuri; de 
asemenea se rezervă 5 locuri prioritare pentru localnici (din judeţul respectiv sau limitrof). După aceasta 
înscrierile sunt libere, locurile ocupându-se în ordinea achitării taxei de participare. 
Art.8 În vederea stabilirii unei ierarhii nationale, pentru fiecare competitor vor fi luate în calculul 
clasamentului cele mai bune 5 participări într-un an la concursurile desfăşurate pe râu şi cea mai bună 
participare la concursurile desfăşurate pe lac (valabil individual şi pe echipe). Pentru participanţii la 
competiţii externe (Campionat European, Mondial, Open, etc.) se alocă puncte astfel: pentru clasarea în 
prima treime a clasamentului concursului se primesc 36 de puncte, apoi descrescător cu câte 3 puncte 
pentru fiecare loc. Pentru competiţii nepublicate în Calendar, subcomisia de muscă poate aloca punctaje 
în timpul anului, la solicitarea participanţilor, înaintea începerii lor. Punctele aduse de la o competiţie 
externă pot înlocui punctele pentru un concurs intern, astfel încât orice concurent să puncteze în 
clasamentul anului cu punctajele cumulate din maxim 6 concursuri. 
Art.9 La concursurile disputate pe echipe, în clasamentul individual, fiecare component al unei echipe de 
trei sau doi, punctează cu punctele echipei (24 de puncte pentru locul 1…). 
Art.10 Prin cumularea punctelor se stabileşte Topul Anului. Primul clasat primeşte titlul de Muscarul 
Anului. Idem pentru Echipa Anului. 
Art.11 In stabilirea calendarului competiţional, pista ultimului concurs ca număr de participanţi (media 
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pe ultimii doi ani) va fi inlocuită cu altă pistă cu aceleaşi caracteristici (ex: ştiucă cu ştiucă, lac cu lac, râu 
cu râu). In stabilirea calendarului competiţional, pista ultimului concurs ca număr de peşti per concurent 
(media pe ultimii doi ani) va fi inlocuită cu altă pistă cu aceleaşi caracteristici (ex: lac cu lac, râu cu râu). 
 
Capitolul 2.1 PESCUIT DE PE MAL 
Art.1 Apele de competiţie se împart în sectoare (care vor fi denumite) şi standuri (care vor fi numerotate 
crescător dinspre amonte spre aval); se recomandă ca numărul de sectoare să fie egal cu numărul de 
manşe. Un arbitru va fi desemnat pentru cel mult doi concurenţi. Podurile nu pot fi folosite de 
competitori în timpul manşelor. 
Art.2 Marcarea sectoarelor şi a standurilor se va face înainte de tragerea la sorţi. In cazul în care din varii 
motive în timpul concursului se fac (sau se refac) standuri, după operaţiunea de marcare se va face o 
nouă tragere la sorţi pe fiecare sector afectat. 
Art.3 Limitele standurilor vor fi marcate pe ambele maluri precum şi la drum.  
Art.4 In cazul în care arbitrul nu se prezintă la stand la ora începerii manşei, concurentul poate aştepta 
maximum 15 minute şi apoi poate începe să pescuiască în manşă. Până la prezentarea arbitrului întârziat 
sau neprezentarea arbitrului pe toată durata manşei, concurentul îşi măsoară singur peştii capturaţi şi îi 
fotografiază în jgheab (pe aceeaşi parte a peştelui). De asemenea, trece în foaia de arbitraj personală 
datele despre peştii capturaţi precum şi ora la care a început manşa. Manşa poate fi prelungită cu 
maximum 15 minute. 
Art.5 Arbitrul care nu se prezintă la timp sau deloc la stand poate fi penalizat, la decizia comisiei, cu 
maximum 30 de puncte în clasamentul anului. 
Art.6 La începutul manşei, întâlnirea dintre concurent şi arbitru se face în capătul de aval al standului, pe 
malul râului, în cazul în care cei doi nu au stabilit alt punct de întâlnire. 
Art.7 La nici un moment, un concurent nu poate intra în standul altui concurent. Peştii prinşi în alt stand 
nu punctează. Dacă un concurent pescuieşte în alt stand şi sunt vizibile limitele de stand, atunci 
concurentul şi arbitrul sunt penalizaţi cu câte 10 puncte în clasamentul anului. 
 
Capitolul 2.2 PESCUIT DIN BARCĂ 
Art.1 CONCURSURILE pe lac se desfăşoară din barcă adusă de competitor şi utilizată pe propria 
răspundere; nu se acceptă propulsie cu motor termic; de asemenea, concurentul va trebui să aibă şi să 
folosească vestă de salvare; distanta de la puncul de plecare la cea mai indepartată limită nu poate depăşi 
30 min la vâsle; lacul se împarte în general într-un număr de sectoare egal cu numărul de manşe, dacă 
Comitetul de Organizare nu decide altfel; bărcile nu se pot apropia în timpul manşei la mai puţin de 10m 
una de alta; este responsabilitatea concurentului de a menţine în viată peştii care punctează; în cazul în 
care un peşte moare, acesta nu punctează şi va fi reţinut de arbitru. Sonarele sau camere subacvatice sunt 
interzise. CONCURSURILE unde organizatorul asigură bărci pentru toţi concurenţii se pot desfăşura în 
sistemul cu doi concurenţi într-o barcă. 
 
Capitolul 3 TEHNICĂ şi ECHIPAMENT 
Art.1 Toate CONCURSURILE se vor organiza în maniera “prinde şi eliberează”. Este total interzisă 
reţinerea oricărui peşte pe perioada desfăşurării concursului, excepţie făcând concursurile din barcă unde 
peştii se eliberează după validare/măsurare. De asemenea este obligatorie folosirea cârligelor fără spin 
din fabricaţie şi a minciogului pe râu, în conformitate cu regulamentul FIPS Mouche şi cerintele 
ecologice. 
Art.2 O singură vargă, nu mai lungă de 366cm poate fi folosită la un moment dat de concurent; vergile 
de rezervă pot fi ţinute montate la îndemînă, dar cu cîrligul ferm ataşat de vargă. 
Art.3 Şnurul de muscă va avea minimum 22m lungime, nu va avea miez de plumb sau “shooting head” 
şi nu i se va ataşa nici un dispozitiv pentru plutire sau scufundare. 
Art.4 Forfacul trebuie să fie unic, cu un singur ochi de conectare cu şnurul, conic în jos sau egal şi nu i 
se va ataşa nici un dispozitiv plutitor sau scufundător. Lungimea forfacului (distanţa de la şnur la cea mai 
îndepărtată muscă) poate fi de maximum două ori lungimea lansetei utilizate. Dacă un lider este construit 
cu noduri, atunci distanţa minimă între două noduri trebuie să fie de 30 cm. Este permisă utilizarea a cel 
mult 3 microring-uri pe un lider, fiecare având un diametru maxim de 3 mm. Nodurile atasate unui 
microring sunt considerate ca fiind un singur nod. Pe un microring pot fi ataşate maximum 3 noduri. 
Art.5 Muştele artificiale pot fi lestate doar disimulat în corp, cu exceptia unei bile metalice de maximum 
4mm diametru. Imitaţiile care altereaza conceptul original de muscă artificială, utilizand construcţii 
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turnate din plastic, silicon sau cauciuc, sunt interzise (corpuri turnate ce imită viermi, icre, larve, 
peştişori, râme, twistere…). Sunt permise materialele cu secţiune rotundă, acestea fiind extrudate. Se pot 
folosi maxim 2 muşte simultan, la minim 50cm una de alta, măsurat ochi la ochi, atârnând liber. Se pot 
folosi 3 muşte, cu distanţă minimă de 50 cm între oricare două, la concursurile desfăşurate pe ape unde 
legislaţia permite acest lucru (incinte private sau ape din alte ţări). Legarea de forfac trebuie să fie fermă 
şi să nu permită alunecarea. Arbitrii au obligaţia de a verifica instalaţia la începutul manşei şi ori de câte 
ori se îndeplinesc cumulativ condiţiile unei capturi şi modificarea instalaţiei (inclusiv schimbare muște). 
Art.6 Minciogul, de lungime max. 122cm, va fi folosit obligatoriu la fiecare captură pe râu; în caz 
contrar, peştele nu punctează. La concursurile pe lac lungimea maximă a minciogului este de 250cm. 
Art.7 Este responsabilitatea exclusivă a fiecărui competitor, atât la pescuit din barcă cât şi de pe mal sau 
în apă, să îşi ia toate măsurile de siguranţă a vieţii, integrităţii personale şi protecţie, inclusiv purtarea 
ochelarilor, a vestei de salvare, a centurii, a îmbrăcăminţii adecvate, etc. In manşele de lac este interzis 
pescuitul din barcă în poziţia “în picioare”, cu excepţia concursurilor unde este un singur concurent într-
o barcă. Bărcile pneumatice cu o singură cameră gonflabilă nu sunt admise în concurs. 
Art.8 Incălcarea menţiunilor din articolele precedente ale acestui capitol se sancţionează cu nepunctarea 
peştilor în cauză pe râu şi respectiv cu a tuturor peştilor din manşa pe lac. Sancţionarea se face pe baza 
de probe (ex: foto stat în picioare în barcă cu lanseta în mână). 
Art.9 Competitorul nu are voie să atingă cu mâna peştii care se măsoară în manşele pe râu. Dacă un 
competitor a prins un peşte pe care doreşte să-l puncteze şi l-a adus în minciog, atunci el trebuie să îl 
ducă imediat la arbitru, fără a mai pescui. Excepţie fac situaţiile în care acest lucru nu este posibil, cum 
ar fi cazurile în care formatul concursului nu asigură câte un arbitru fiecărui competitor. Arbitrul îşi va 
umezi mâna şi jgheabul de măsură, va scoate peştele din minciog, va dezgăţa şi verifica muştele (dacă 
este cazul), va măsura peştele şi-l va elibera cu grija cuvenită în acelaşi stand, ocupându-se şi de 
resuscitarea lui. Dacă peştele este agăţat astfel încât musca nu poate fi scoasă nici de către arbitru, nici de 
către concurent, fără rănirea evidentă a peştelui, atunci liderul va fi tăiat cât de scurt lasând musca în 
peşte. Peştii care nu au fost agăţaţi din zona capului nu punctează. Intre momentul prinderii peştelui în 
minciog şi validarea capturii, concurentul nu are voie să manipuleze peştele în niciun fel şi nici să 
altereze echipamentul folosit la capturare. In caz contrar, peştele nu punctează. După validarea capturii, 
în cazul în care arbitrul nu are acces la apă, poate autoriza competitorul să elibereze peştele în locul 
indicat de arbitru. Pe lac, concurenţii păstreaza cu grijă peştii capturati în juvelnic sau alte mijloace de 
păstrare până la măsurare şi eliberare. 
 
Capitolul 4 PUNCTAJ şi CLASAMENT 
Art.1 La concursurile la care se măsoară toţi peştii eligibili, pentru fiecare peşte eligibil prins 
concurentul punctează în CONCURS 100 de puncte. Peştii se măsoară între extremităţi. Concurenţii vor 
primi de asemenea 20 de puncte pentru centimetrul de lungime al fiecărui peşte eligibil; în clasament se 
va înscrie valoarea lungimii rotunjită la centimetru întreg, în sus, pentru uşurinţa punctării. Lungimea 
peştilor care nu sunt eligibili nu va fi rotunjită la întreg, deci aceştia nu vor puncta. Dacă doi concurenţi 
sunt la egalitate într-o manşă, departajarea o face numărul mai mare a capturilor eligibile. Dacă egalitatea 
persistă, amândoi primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă. 
Art.2 La concursurile la care se punctează după sistemul “1 peşte = 1 punct”, concurentul va arăta 
peştele arbitrului după ce l-a introdus în minciog. Dacă arbitrul consideră că peştele este eligibil, atunci 
concurentul poate elibera peştele sau poate decide să îl ducă la arbitru pentru măsurare, imediat, fără a 
mai pescui. Dacă arbitrul nu este convins că peştele este eligibil (are dubii în privinţa agăţării muştei din 
zona capului,  în privinţa dimensiunii peştelui comparativ cu dimensiunea minimă eligibilă sau în 
privinţa corectitudinii regulamentare a echipamentului), atunci îi va solicita concurentului să aducă 
peştele în minciog la arbitru, fără a-l atinge şi fără a altera în vreun fel echipamentul. Clasamentul pe 
manşă se va face în funcţie de numărul de peşti eligibili prinşi. In caz de egalitate departajarea se va face 
doar în funcţie de dimensiunea celui mai mare peşte capturat. Dacă egalitatea persistă, amândoi primesc 
acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă. 
Art.3 Dacă peştele prins nu a fost prezentat viu la arbitrare, acesta nu punctează. Dacă un arbitru scapă 
un peşte prins de competitor înainte de a-l măsura, va nota aceasta în foaia de arbitraj, iar concurentul va 
primi un punctaj egal cu media capturilor concurenţilor din sectorul lui din manşa respectivă. 
Art.4 Dacă un peşte nu a fost capturat folosind minciogul acesta nu punctează. Peştii care ating solul, 
fiind în afara minciogului, nu punctează. Peştii care scapă din cârlig în apă şi sunt recuperaţi cu 
minciogul nu punctează. Captura cu o muscă pe cîrlig cu spin nu punctează (pe râu) iar musca va fi 
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păstrată de arbitru ca probă. 
Art.5 Un peşte prins în finalul manşei punctează dacă este adus în minciog în maxim 10min. de la 
încheierea manşei. 
Art.6 Fiecărui concurent i se va acorda un loc în clasamentul grupei sale (sectorului său), în ordine 
crescătoare, în fiecare manşă; concurentii care într-o manşă nu se prezintă sau nu au nici o captură, 
primesc locul egal cu totalul concurentilor din sector. 
Art.7 Dacă un concurent se retrage în cursul manşei, capturile făcute până în acel moment sunt valabile. 
Art.8 Dacă în clasamentul final, doi concurenţi au acelaşi număr de puncte acumulat din clasările în 
manşe, atunci departajarea se face în funcţie de numărul mai mare de puncte peşte la concursurile unde 
se măsoară toţi peştii eligibili; dacă egalitatea persistă departajarea se face în funcţie de numărul mai 
mare de peşti capturaţi şi în final se verifică cea mai mare captură pentru departajare. Dacă egalitatea 
persistă, amândoi primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă. Primul loc în 
CONCURS se acordă concurentului/echipei cu numărul minim cumulat de clasări în manşe. 
Art.9 In clasamentul anual, în caz de egalitate de puncte se aplică, în ordine, următoarele criterii de 
departajare: număr de clasari superioare (din concursurile punctate), apoi se aplica regulamentul de 
departajare în funcţie de peşti de la concursurile OPEN. 
Art.10 In clasamentul pe echipe punctează toate Open-rile, fiecare echipier punctând de maximum 6 ori. 
Finala nu intra în clasamentul pe echipe. Pot fi organizate şi CONCURSURI doar pe echipe. 
 
Capitolul 5 RECOMPENSE, SANCTIUNI şi SELECTIE 
Art.1 Muscarul Anului (cea mai înaltă poziţie) va reveni celui care adună maximum de puncte în anul 
competiţional respectiv, iar Topul Anului va fi publicat şi mediatizat. Câştigătorii Finalei Nationale vor 
fi recompensaţi prin acordarea de cupe şi diplome, precum şi a tricoului şi titlului de Campion Naţional 
de Pescuit la Muscă. 
Art.2 Echipa de 3 concurenţi situată cel mai bine în clasamentul naţional pe echipe la finele anului va fi 
desemnată Echipa Anului de Pescuit la Muscă. 
Art.3 Competitorul aflat pe prima poziţie a clasamentului naţional de casting la finele anului va fi 
desemnat Campion National de Casting. 
Art.4 Competitorul clasat cel mai bine după însumarea rezultatelor din CONCURSURILE de legat 
muşte va fi desemnat Campion National de Legat Muşte Artificiale. 
Art.5 Concurenţii care folosesc metode de fraudă şi alte abateri de la litera regulamentului şi de la 
spiritul sportivităţii pescuitului, pot fi excluşi de Comisia de Competiţii din toate CONCURSURILE 
A.G.V.P.S.R. pentru o perioadă de până la 2 ani. Aceasta şi alte abateri de la litera regulamentului şi de 
la spiritul de fair play pot fi sancţionate pe loc şi discreţionar de către Comitetul de Organizare 
(sancţiunile date de către Comitetul de Organizare se referă doar la concursul respectiv), sancţiunile fiind 
valabile imediat şi putând fi contestate doar la prima şedinţă a Comisiei de Competiţii; aceasta poate 
aplica sancţiunile recomandate sau suplimentare oricând. Această suspendare se poate aplica şi 
concurenţilor care sunt sancţionaţi/sancţionabili pentru încălcarea legislaţiei pescuitului (ex. reţinut 
lipan/lostriţă sau pescuit în prohibiţie sau reţinut peşti sub dimensiune). 
Art.6 Componenţa delegaţiilor naţionale care vor participa la competiţii internaţionale FIPS-MOUCHE 
(cu excepţia open-urilor) va fi stabilită în ordinea următoarelor criterii: 1. clasamentul “Top 12” din anul 
anterior; 2. primii doi clasaţi într-un campionat European şi/sau Mondial în ultimii doi ani (dar nu mai 
mult de 3 din numărul membrilor echipei) cu condiţia ocupării unui loc onorabil (prima treime a 
clasamentului international) la respectivele competiţii; 3. un muscar meritoriu care se apreciază că va 
realiza perfomanţe bune pe pista respectivă şi va aduce servicii echipei; 4. clasamentul anului precedent, 
de la locul 13 inclusiv, in jos; 5. în cazul în care ramân locuri în echipă, acestea vor putea fi completate 
de alţi doritori. Toţi membrii echipei îşi vor suporta costurile deplasării atunci când acestea nu sunt 
acoperite de A.G.V.P.S.R. sau sponsori globali ai competiţiei. Componenţii echipei naţionale trebuie să 
fie membri cotizanţi ai unei asociaţii afiliate A.G.V.P.S.R. si sa semneze o declaratie pe proprie 
raspundere privind asumarea controlului anti-doping si a efectele sale. Toti competitorii selectati pentru 
participarea internationala trebuie sa cunoasca regulamentele anti-doping si lista substantelor interzise 
asa cum se gasesc pe site-ul  http://anad.gov.ro/web/ro/ si sa obtina din timp scutire pentru uz terapeutic 
pentru medicamentele curente prescrise de medic. 
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Capitolul 6 BAREMURI de CHELTUIELI 
Art.1 TRANSPORTUL 
Cheltuielile pentru transportul concurenţilor, însoţitorilor (juniori) şi delegaţilor oficiali de la asociaţii la 
asociaţia organizatoare şi retur se suportă de către asociaţiile unde aceştia sunt membri şi pe care le 
reprezintă, dacă aceste asociaţii nu dispun contrar. 
Art.2 CAZAREA 
Dacă asociaţiile afiliate au disponibilităţile băneşti necesare, cheltuielile de cazare se decontează până la 
nivel de hotel categoria 2 stele, dacă nu se poate asigura cazarea în cămine, internate, moteluri sau 
campinguri. Cheltuielile de cazare se decontează pentru concurenţi, însoţitori (juniori) şi delegaţi oficiali. 
Art.3 MASA 
Alocaţia de masă pentru Finala Naţională este stabilită de A.G.V.P.S.R., dacă există resurse financiare. 
Nivelul ei poate fi mărit numai dacă majorarea este suportată de competitori sau sponsori. 
Art.4 PREMII 
Pentru etapă Finală a Campionatului Naţional, primii trei concurenţi vor fi de asemenea recompensaţi de 
A.G.V.P.S.R. conform baremului aprobat anual. 
 
Capitolul 7 DECONTAREA 
Art.1 Toţi concurenţii şi delegaţii oficiali vor avea asupra lor ordine de deplasare, emise de asociaţiile 
unde sunt membri şi pe care le reprezintă, ordine ce vor fi vizate de asociaţia organizatoare în vederea 
decontării cheltuielilor de transport. 
Art.2 Toate cheltuielile de organizare a CONCURSURILOR, constând în marcare standuri, arbitraj, 
materiale consumabile, cazare, masă, transport local şi igienizare se efectuează de către asociatia 
organizatoare, decontîndu-se astfel: 
- cheltuielile pentru CONCURSURILE locale se suportă integral de organizator şi participanţi 
- cheltuielile de organizare pentru etapa finală (cazare, masă, transport local, etc.) şi premiile se 

suportă în măsura posibilităţilor de către A.G.V.P.S.R., care va vira către asociaţia organizatoare 
suma de bani, calculată conform baremurilor stabilite şi documentelor transmise de organizatori. La 
această etapă, responsabilul de zonă, delegatul comisiei de competiţii şi reprezentantul A.G.V.P.S.R. 
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi concurentii. În cazul în care se depăşeşte valoarea prevăzută în 
buget, fără o aprobare obtinută în prealabil, diferenţa va fi suportată de asociaţia organizatoare. 

Art.3 Pentru CONCURSURILE OPEN, concurenţii vor suporta, din surse proprii sau atrase 
(sponsorizări) toate cheltuielile, conform bugetului stabilit de asociaţia organizatoare. 
 
Capitolul 8 Campionatul National de Legat Muşte Artificiale 
Art.1 Dată fiind legătura intrinsecă cu pescuitului la muscă se desfăşoară un Campionat de Legat Muşte 
Artificiale (FlyTyRo), în varianta Standard şi Tradiţional. 
 
Capitolul 9 Campionatul National de Casting 
Art.1 Dată fiind legătura intrinsecă cu pescuitului la muscă se desfăşoară un Campionat de Casting. 

 
Propus: Ing. Bogdan Vasilescu,     Avizat, Arh. Mugurel Ionescu 
subcomisie pescuit la musca     Secretar comisie de competitii 
 
Aprobat, Theodor Bentu      Aprobat, Dr. ing. N. Selaru 
Vicepresedinte A.G.V.P.S.R.     Presedinte executiv A.G.V.P.S.R. 


