
Положення 
про проведення чемпіонату Хмельницької обл. 

з лову хижої риби спінінгом з берега 
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 
1.1. Змагання проводяться з метою: 
- виявлення переможців та призерів змагань; 
- покращення спортивної майстерності та техніки володіння спортивною снастю; 
- пропаганди активного відпочинку, здорового способу життя та бережного ставлення 
до природи. 
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Організацію та керівництво змагань виконує Хмельницька обласна спортивна федерація 
глухих. 
 
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
З.1. Відкриття чемпіонат Хмельницької обл. з лову хижої риби спінінгом з берега проводиться 
22-24 вересня 2017 року на р. Дністер біля села Сокіл (Кам'янець-Подільський район 
Хмельницької області, рекреаційна зона «Сокіл» Національного природного парку 
«Подільські Товтри»). 

РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ: 
22 вересня 2017 р. 
- 15:00 - 16:00 Приїзд учасників, ознайомлення з зонами та місцями та умовами ловлі. 
- 17:00 - 17:30 реєстрація команд та учасників змагань 
- 18:00 - 19:00 Урочисте відкриття 
- 19:30 - 22:00 Відпочинку 
23 вересня 2017 р. 
- 05:30 - 06:30 Підйом, підготовка до змагань. 
- 06:30 - 07:00 Жеребкування зон 
- 07:10 секторів на І туру 
- 07:45 - 08:00 Розміщення учасників в секторах ловлі 
- 08:00 - 11:30 І тур змагань 
- 8:00 - 9:00 1-й етап 
- 9:00 - 9:15 зміна секторів спортсменами 
- 9:15 - 10:15 2-й етап 
- 10:15 -10:30 зміна секторів спортсменами 
- 10:30 - 11:30 3-й етап 
- 11:30 - 13:00 Відпочинок та обід. 
- 13:00 - 13:30 Жеребкування секторів на II тур. 
- 13:30 - 14:00 Розміщення учасників по секторам ловлі. 
- 14:00 - 17:30 II тур змагань 
- 14:00 - 15:00 1-й етап 
- 15:00 - 15:15 зміна секторів спортсменами 
- 15:15 - 16:15 2-й етап 
- 16:15 - 16:30 зміна секторів спортсменами 
- 16:30 - 17:30 3-й етап 
- 17:30 - 21:00 Відпочинок, підведення підсумків І дня, обговорення. 
  



22 вересня 2017р. 
- 06:00 - 07:00 Підйом, підготовка до змагань. 
- 07:00 - 07:30 Жеребкування секторів на III тур 
- 07:30 - 08:00 Розміщення учасників в секторах ловлі 
- 08:00 - 11:30 III тур змагань 
- 8:00 - 9:00 1-й етап 
- 9:00 - 9:15 зміна секторів спортсменами 
- 9:15 - 10:15 2-й етап 
- 10:15 - 10:30 зміна секторів спортсменами -10:30 - 11:30 3-й етап 
- 11:30 - 13:00 відпочинок, підведення підсумків, обговорення. 
- 13:00 Нагородження переможців. Урочисте закриття змагань. 
 
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
4.1 Змагання проводяться в особистому та командному заліках. 
4.2 До участі в змаганнях допускаються всі бажаючі спортсмени та команди, зі всіх 
регіонів, які досягли 16-ти річного віку. 
4.3 Склад команди 3 чоловіка. 
 
5. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 
5.1. Розмір стартового внеску для участі в змаганнях складає 200 грн. 
5.2. Кошти отримані зі стартового внеску використовуються для організації змагань. 
 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
6.1 Змагання проводяться по діючим на момент проведення: правилам спортивного 
риболовства, з незначними обмеженнями та додатками. 
6.2 Змагання проходять за системою проміжних стартів: в кожному турі 3 етапи по 1 
годині ловлі кожний. Проводиться жеребкування номеру старту в кожному етапі. Згідно 
номера отриманого на жеребкуванні, спортсмен стартує з центра зони, та обирає вільний 
сектор, та займає його перед стартом етапу. Після закінчення етапу, який триває одну годину, 
спортсмен повертається в центр зони, та наступний старт в етапі, відбувається згідно 
жеребкування. Під час етапу спортсмен, може вільно пересуватися в зоні, та ловити рибу в 
любому вільному секторі, але перший заброс приманки після сигналу старту , має бути 
виконаний в первинно обраному секторі. Спортсмени змагаються в трьох зонах А, В та C,D які 
будуть відповідно відмічені. Один учасник має право займати тільки один сектор. 
6.3 Ловля дозволена тільки на штучні приманки, з урахуванням однієї приманки на жилці. 
«Рознесені» приманки заборонені 
6.4 Учасникам забороняється: 
- виконувати заброси в чужі сектори, риба, яка клюнула в чужому секторі не 
зараховується; 
- виважування риби в чужому секторі; 
- обмінюватись чим завгодно з другими спортсменами та глядачами під час турів 
заборонено; 
- ловити рибу не в зоні змагань; 
- використання оснаток з живою або мертвою рибою (люба форма прикорми риби 
заборонена, дозволяється використання лише атрактантів та масел, які наносяться 
безпосередньо на приманку); 
- умисна ловля відвісним методом; 
- умисне багріння риби; 
- приймати поміч від кого завгодно, під час виважування риби; 



- оснастка грузиків гачками; 
- використання більш ніж однієї приманки; 
- пред'являти на зважування рибу не спійману особисто під час даного етапу; 
- використання багориків; 
- переміщення з рибою по березі, між секторами; 
- використовувати для зберігання риби: пакети, пластикові пляшки, металеві садки, 
кукан та інші засоби які можуть травмувати рибу або призвести до її загибелі. Риба, до 
моменту зваження, зберігається обов'язково в водному середовищі, в садку або підсачіку; 
- залишати снасті або речі в покинутому секторі; 
- вживати алкогольні напої; 
- заважати іншим учасникам змагань. 
6.5 Якщо виникне крайня необхідність, порушення яких не будь пунктів положення, 
учасник зобов'язаний поставити до відома лінійного суддю в зоні та отримати відповідний 
дозвіл, в іншому разі це буде розцінено як порушення. 
6.6 При виникненні надзвичайних ситуацій (погодні катаклізми, проблеми зі здоров'ям, 
нещасних випадків) необхідно звернутися негайно до судді в зоні. 
6.7 Порушення та санкції: 
В випадку порушення правил та пунктів даного положення , спортсмен отримує 
попередження від судді. Три попередження за порушення різних правил положення або два 
порушення однакових правил положення на протязі змагання, призводить до дискваліфікації 
(результат змагань - дорівнює відсутності улову в трьох турах) 
Крім того, передбачена дискваліфікація за: 
- використання заборонених способів ловлі 
- ловля на оснастку з живою або мертвою рибою та другими живими насадками. 
- представлення на зважування риби, не спійманою особисто під час етапу змагань. 
- неспортивна поведінка, обурення рішення суддів під час туру змагань, знаходження в 
зоні змагань в нетверезому стані 
Всі спірні питання вирішуються на розгляд головного або лінійного суддів 
6.8 Підрахунок результатів тура в зонах виконується по принципу: незалежно від вида 
дозволеного регламентом змагань, 1 бал за кожний грам ваги риби. 
До заліку приймаються наступні види риб, без урахування розміру: 
- окунь 
- щука 
- судак 
- сом 
- голавль 
- жерех 
- язь 
Якщо учасник змагань, на протязі туру залишається без улову, його результат (місце) в турі 
прирівнюється до кількості учасників в зоні +1 
6.9 Під час змагань дозволяється використовувати засоби зв'язку 
6.10 Дозволяється заходити у вводу на висоту яка не перевищує рівень коліна учасника 
змагань, але тільки після сигналу «СТАРТ». Не дозволяється заходити та виконувати ловлю 
риби з камінів, дерев та інших предметів які знаходяться у воді. 
 
7. ЗВАЖУВАННЯ. 
Змагання проводяться за принципом «catch and release». Учасник, який спіймав рибу, ставить 
до відома лінійного суддю, після чого відбувається зважування. Результати заносяться в 
протокол та підтверджуються підписом судді та учасника, який спіймав рибу. 



 
8. ПРОТЕСТИ 
8.1 Кожний учасник має право подати протест в суддівську колегію. 
8.2 Протест подається в письмовому вигляді, на протязі 30 мін після фінішу кожного туру 
на ім'я головного судді в вільній формі, котрий розглядається суддівською колегією до 
затвердження результатів. 
 
9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
9.1 Підведення підсумків відбувається на основі протоколів суддівської комісії 
9.2 Переможець та призери в командному заліку виявляється за найменшою кількістю 
місць на протязі 3-х етапів. Командне місце після кожного етапу визначається з суми місць 
занятих учасниками однієї команди в різних зонах. Тобто, чім менша ця сума, тим вище 
командне місце. Особисте місце спортсмена в зоні визначається вагою улову (за 1 грам ваги 
нараховується 1 бал) Наприклад: 1-й учасник спіймав рибу вагою 1 кг отримує 1000 балів; 2-й 
учасник спіймав 3 риби загальною вагою 2 кг отримує 2000 балів. 
Переможець в особистому заліку виявляється за найменшою сумою місць, занятих в зонах 
на протязі трьох етапів, після того по сумі балів, потім за вагою. 
В підрахунках результатів тура спортсмену, який не спіймав рибу (нульовий результат) в туре, 
нараховується сума балів яка дорівнює кількості учасників в зоні +1. 
9.3 Переможці та призери нагороджуються медалями та дипломами відповідних 
ступенів. 
9.4 Організатори та спонсори змагань залишають за собою право установити номінації, не 
вказані в даному положенні. 


