
ATVIRO ŽVEJYBOS NUO KRANTO JŪROJE ČEMPIONATAS I ETAPAS

BALTIC FISHING CHALLENGE 2019 TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Varžybų tikslas:
Populiarinti sportinę žūklę jūroje nuo kranto, plėtoti sportinės žūklės mėgėjų bendravimą ir 
bendradarbiavimą, išaiškinti stipriausius šio žūklės būdo sportininkus.
1.2. Varžybų organizatorius: klubas „Vienam gale kablys” žurnalas "Žvejys ir Žuvis".
1.3. Organizatoriai yra atsakingi už varžybų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio
surinkimą ir jo administravimą, turnyro dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, 
tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, 
laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir 
įteikimą, rezultatų paskelbimą. 
1.4. Organizatoriai skiria teisėjų komandą ,kuri nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Teisėjai 
gali taikyti sankcijas MŽT arba varžybų taisyklių pažeidėjams. 
1.5. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m. (su savimi 
turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, 
sumokėję starto mokestį. 
1.6. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu arba telefonu. Registracijos tvarka ir 
kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose. Bet kokie registracijos tvarkos 
pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų 
pradžios.

2. Komandinis „BLITZ“ turnyras 5x5. (I diena, 2019.05.24 penktadienis)

Registracija ir burtų traukimas – 18.00-19.00
Varžybų pradžia – 20.00
Varžybų pabaiga – paskelbiama starto metu.

Žūklės taisyklės:
2.1. Turnyras komandinis. Dalyvių skaičius komandoje iki 5 narių.
2.2. Leidžiamas meškerių skaičius komandai 5 vnt.
2.3. Leidžiamas kabliukų skaičius vienai meškerei 3 vnt.
2.4. Kabliukų ir pavadėlių puošybos elementų skaičius ir rūšis neribojami. 
2.5. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
2.6. Žvejojama tik burtais ištrauktuose sektoriuose, kurių plotis 100 m.
2.7. Žvejoti galima tik iš savo sektoriaus ir tik savo sektoriaus ribose.
2.8. Svėrimai atliekami sektoriuose, dalyvaujant komandos nariams.
2.9. Į rezultatą įskaitoma visos komandos pagautos ir pateiktos svėrimui žuvys, kurių dydis 
atitinka Latvijos MŽT nuostatus. 
2.10. Žuvis, kuri ištraukta ne varžybų metu (po finišo signalo), neįskaitoma.
2.11. Dalyviams leidžiama varžybas baigti anksčiau, nei nuskambės finišo signalas, bet prieš tai 
dalyviai privalo informuoti teisėją ir tik kai žuvis bus pasverta, palikti savo sektorių.
2.12. Komanda laimėtoja nustatoma pagal didžiausią sugautų žuvų svorį, esant vienodam svoriui 
laimėtoją lemia didesnis žuvų skaičius.
2.13. Bristi į vandenį griežtai draudžiama. 



2.14. Varžybos vyksta laikantis galiojančių Latvijos mėgėjiškos žūklės taisyklių.

3. Žūklės dugninėmis meškerėmis nuo kranto varžybos, Lietuvos jūrinės žūklės nuo 
kranto čempionato I etapas (II diena, 2019.05.25 šeštadienis)

Varžybos vyksta dviem turais: rytinis ir popietinis. 

Registracija ir burtų traukimas – 7,00 - 7.50
Burtų traukimas – 7.50
I turas – 9.00 - 13.00
II turas – 15.00 - 19.00

Žūklės taisyklės:
3.1. Varžybos vyksta asmeninėje įskaitoje.
3.2. Leidžiamas meškerių skaičius 2 vnt.
3.3. Leidžiamas kabliukų skaičius vienai meškerei 3 vnt.
3.4. Kabliukų ir pavadėlių puošybos elementų skaičius ir rūšis neribojami. 
3.5. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
3.6. Žvejojama tik burtais ištrauktuose sektoriuose, kurių plotis 40 m. Po pirmo turo , pasvėrus 
pagautą žuvį, dalyviai keičiasi sektoriais : A su B ir B su A (1A su 1B, 2A su 2B, 3A su 3B ir t.t).
3.7. Žvejoti galima tik iš savo sektoriaus ir tik savo sektoriaus ribose.
3.8. Svėrimai atliekami po kiekvieno turo sektoriuose, dalyvaujant žvejui.
3.9. Į rezultatą įskaitoma visos dalyvio pagautos ir pateiktos svėrimui žuvys, kurių dydis atitinka 
Latvijos MŽT nuostatus .
3.10. Žuvis, kuri ištraukta ne varžybų metu (po kiekvieno turo finišo signalo), neįskaitoma.
3.11. Dalyviui leidžiama varžybas baigti anksčiau, nei nuskambės finišo signalas, bet prieš tai 
dalyvis privalo informuoti teisėją ir tik kai žuvis bus pasverta, palikti savo sektorių.
3.12. Laimėtojas nustatomas pagal surinktų taškų sumą. Jei taškų suma vienoda - aukštesnę 
vietą užima tas dalyvis, kurio sugautos žuvies svoris yra didesnis didžiausią sugautų žuvų svorį, 
esant vienodam svoriui laimėtoją lemia didesnis žuvų skaičius.
Taškų/Vietų skaičiavimo tvarka:
Taškai skirstomi pagal užimtą vietą ture sekančiai:
Užėmus ture I vietą skiriama 1 taškas, II vietą - 2 taškai, III vietą – 3 taškai ir t.t.
Turų taškai sumuojami. Kuo mažiau taškų, tuo užimama aukštesnė vieta.
3.13. Bristi į vandenį griežtai draudžiama. 
3.14. Varžybos vyksta laikantis galiojančių Latvijos mėgėjiškos žūklės taisyklių.

4. Žūklės dirbtiniais masalais nuo kranto varžybos (III diena, 2019.05.26 sekmadienis)

Registracija – 7.00-7.45
Varžybų pradžia – 8.00
Varžybų pabaiga – 12.00

Žūklės taisyklės:
4.1. Varžybos vyksta asmeninėje įskaitoje.
4.2. Leidžiamas žvejoti spiningu arba museline meškere.
4.3. Žvejojama vienu masalu, kurio svoris ne didesnis kaip 40g. Masalas turi būti su vienu 
kabliuku (išskyrus tuos atvejus kai tai numato gamintojas pvz. vobleris). Vienšakis, dvišakis ar 
trišakis kabliukas laikomas vienu kabliuku. Kabliuko dydis negali būti didesnis kaip 5mm už 
plačiausią masalo vietą. 
4.4. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
4.5. Svėrimai atliekami po varžybų, dalyvaujant žvejui.



4.6. Į rezultatą įskaitoma dalyvio pagautos ir pateiktos svėrimui žuvys, kurių dydis atitinka Latvijos
MŽT nuostatus. neįskaitinės žuvys - plekšnės ir grundalai.
4.7 Žuvis, kuri ištraukta ne varžybų metu (po kiekvieno turo finišo signalo), neįskaitoma.
4.8. Dalyviui leidžiama varžybas baigti anksčiau.
4.9. Laimėtojas nustatomas pagal didžiausią sugautų žuvų svorį, esant vienodam svoriui 
laimėtoją lemia didesnis žuvų skaičius, esant vienodam žuvų skaičiau laimėtoją lemia didesnis 
pagautų žuvų ilgis.
4.10. Varžybos vyksta laikantis galiojančių Latvijos mėgėjiškos žūklės taisyklių.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Startinis dalyvio mokestis:
30 EUR - DUGNINĖ + SPININGAVIMAS varžybos
20 EUR - DUGNINĖ varžybos
20 EUR - SPININGAVIMO varžybos
60 EUR komandai - BLITZ turnyras

Meškeriotojų sąjungos (LIMS) nariams varžybų dalyvio mokesčiui taikoma 20% nuolaida.

5.2. Dalyviui ar dalyviams diskvalifikuotiems už pažeidimus iš varžybų, startinis mokestis 
negrąžinamas. 
5.3. Esant ekstremalioms oro ar kitokioms sąlygom, įvykus nenumatytam įvykiui ir t.t. teisėjai turi 
teisę varžybas nutraukti anksčiau nei numatyta taisyklėse ar visai atšaukti vieną ar kitą turą.

Sportinės žūklės klubas "Vienam gale kablys" 


