FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE LA PÊCHE SPORTIVE EN EAU DOUCE

OFICIALIOS TARPTAUTINĖS F.I.P.S.e.d. POLEDINĖS ŢŪKLĖS VARŢYBŲ
TAISYKLĖS

ORGANIZAVIMAS
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Oficialios tarptautinės varţybos turi būti organizuojamos tik nacionalinių federacijų,
kurios yra C.I.P.S. narės. Organizuojanti federacija yra oficialiai atsakinga uţ
rengiamas varţybas.
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Tik nacionalinių federacijų, priklausančių C.I.P.S. ir F.I.P.S.e.d., kurios yra sumokėję
visus metinius narystės mokesčius, atstovams yra leidţiama dalyvauti tokiose
varţybose. Juos skiria jų federacijos; ţvejai privalo būti tos pačios tautybės kaip ir
šalis, kurią jie atstovauja.
Kiekvienoje nacionalinėje federacijos komandoje gali būti vienas (1)
dalyvis, jei tenkinami šie reikalavimai:

uţsienietis

- Dalyvis turi būti gyvenęs minėtoje šalyje maţiausiai 5 metus ir jis turi turėti tai
patvirtinantį oficialų dokumentą;
- Paraišką pateikia valstybė, kurią nori atstovauti ţvejys.
Dalyviai privalo galėti bet kada įrodyti savo pilietybę pateikdami nacionalinę asmens
tapatybės kortelę arba pasą.
Visi patvirtinantieji dokumentai turi būti pateikiami pirmojo kapitonų susirinkimo
metu.
Bet kuris ţvejys, kuris jau dalyvavo pasaulio čempionate ar atstovavo savo valstybę bet
kuriose tarptautinėse varţybose, negali atstovauti kitai valstybei.
Tik komandos kurios yra nacionalinės federacijos narės gali dalyvauti Pasaulio arba
Europos (kitų zonų) čempionatuose.
Valstybė siekianti organizuoti tam tikro lygio tarptautines varţybas, privalo per
paskutinius 3 metus būti bent kartą dalyvavusi tokiose pat varţybose kaip dalyvė.
Pirminė varţybų programa turi būti atsiųsta F.I.P.S.e.d. generaliniam sekretoriui iki
spalio 31 d., metus prieš varţybas.
Išskyrus Pasaulio ţūklės ţaidynes, F.I.P.S.e.d. yra oficialiai įpareigota pateikti
spausdintą medţiagą, diplomus ir reitingus, skirtus apdovanojimams uţ visus
čempionatus; todėl organizuojanti valstybė moka uţ visus tokius darbus atlikusio
asmens maitinimą ir apgyvendinimą (padengia kambario, maitinimo ir uţdarymo
vakarienių išlaidas). Šio asmens viešnagė prasideda pirmosios treniruočių dienos
išvakarėse ir baigiasi dieną po uţdarymo vakarienės; F.I.P.S.e.d. apmoka atitinkamas
kelionės išlaidas.

Visų F.I.P.S.e.d. čempionatų metu organizuojanti valstybė turi padengti visas
maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas (kambarį, maitinimą ir uţdarymo vakarienę)
dviem F.I.P.S.e.d. Vykdomojo komiteto nariams ir uţ reitingą atsakingam asmeniui; jų
viešnagė prasideda pirmosios treniruočių dienos išvakarėse ir baigiasi dieną po
uţdarymo vakarienės.
Valstybės, organizuojančios Pasaulio ar Regiono čempionatą, yra atsakingos uţ trofėjų
įsigijimą, kuriuos apmokės F.I.P.S.e.d.; organizuojanti valstybė turi numatyti tris
komandinių varţybų ir tris individualių varţybų apdovanojimus. F.I.P.S.e.d. grąţina iki
300 eurų uţ 6 trofėjus. Tuose trofėjuose turi būti lentelė, kurioje yra "F.I.P.S.e.d."
graviūra arba F.I.P.S.e.d. logotipas, taip pat čempionato vieta ir data. Norint pagrįsti su
trofėjais susijusias išlaidas, reikalingos sąskaitos-faktūros. Jei minėtų nuostatų (dėl
lentelės/logotipo) nėra laikomasi, F.I.P.S.e.d. nepadengia jokių išlaidų. F.I.P.S.e.d.
pateikia medalius.
Programos ir kvietimai į visus čempionatus siunčiami tik toms valstybėms, kurios yra
F.I.P.S.e.d. narės (klubams ar privatiems asmenims kvietimai nesiunčiami).
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Kiekviena valstybė, C.I.P.S. narė, gali deleguoti vieną komandą sudarytą iš 5
sportininkų ir vieno atsarginio kuris turi būti įvardintas prieš pirmąjį burtų traukimą.
Individualiems sportininkams dalyvauti varţybose neleidţiama.
Jei varţybų metų sportininkas susiţeidţia, jis gali būti pakeistas atsarginiu sportininku,
oficialiai įrašytu į protokolą; ţūklės įrankiai gali būti pakeisti. Tokiam keitimui leidimą
duoda ţiuri atstovas.
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Varţybos organizuojamos vandens telkiniuose, pvz., upėse, kanaluose, ar tinkamose
vandens pakrantėse, pvz., eţeruose ir pan.
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Pasirinktas vandens telkinys visiems dalyviams suteikia lygias ţvejybos sąlygas. Vieta
neturi sukelti dalyviams ar ţiūrovams jokio pavojaus.
Vienas ar keli Techninės komisijos nariai patikrina čempionatui atrinktą vietą, o
minėtas patikrinimas vyksta tuo pačiu metų laiku, kaip siūlomos organizuoti varţybos.
F.I.P.S.e.d. moka uţ techninės komisijos nario (-ų) kelionės išlaidas (įskaitant
skrydţio, traukinių bilietus ar automobilį), o organizatoriai padengia visas perveţimo
išlaidas iš oro uosto ar geleţinkelio stoties, apgyvendinimą ir maitinimą. Patikrinimo
ataskaita pateikiama F.I.P.S.e.d. vykdomajam komitetui įvertinimui ir patvirtinimui.
Galutinis F.I.P.S.e.d. sprendimas patvirtinti ar atmesti vietą pateikiamas valstybei
kandidatei.

Varţybų dalyvės šalys turi dvi galimybes rinktis savo gyvenimo sąlygas:
1 - pasirenkant organizuojančios valstybės siūlomą oficialią apgyvendinimo vietą
(neprivaloma). Tokiu atveju organizuojanti valstybė turi aiškiai nurodyti
apgyvendinimo sąlygas, įskaitant:
- Kainą uţ naktį vienam asmeniui (su pusryčiais ir vakariene) priklausomai
nuo to, kiek asmenų gyvena viename kambaryje, nepriklausomai nuo
apgyvendinimo trukmės (pilnas maitinimas negali būti privalomas);

dalyvaujančioji Valstybė nurodo savo dalyvių apsistojimo datą (terminas
"oficialus buvimas", kurį naudoja daugelis valstybių, prasidedantis
ketvirtadienį, niekada nebuvo pateiktas jokiuose reglamentuose, todėl
neturėtų būti naudojamas);
- paskutinės uţdarymo vakarienės kaina.
Valstybėms siūlomas apgyvendinimo sąlygas pirmiausia tvirtina Techninė komisija.
2 - individualus apgyvendinimo pasirinkimas.
Tokiu atveju dalyvaujančios valstybės privalo pranešti organizuojančiai valstybei
apie savo su apgyvendinimu susijusius pasirinkimus besiregistruodamos (oficialioje
registracijos formoje).
Abiem atvejais (su organizatoriaus pagalba apgyvendinimui arba be jos) registracijos
mokestis yra 1300 eurų, tai sudaro 9 uţdarymo vakarienes ir 6 ţvejybos leidimai viso
čempionato (treniruočių ir varţybų) metu, draudimo ir kitos išlaidos, tokios kaip
dovanos, puodeliai, trofėjai ir t.t.
Paskutinės uţdarymo vakarienė gali būti su aptarnavimu ar savitarnos vakarienė,
dalyvaujančioms valstybėms suteikiamas toks vietų skaičius, kiek uţdarymo
vakarienių vietų jie uţsisakė.
Jei iki organizatorių nustatyto termino pabaigos nepateikiama jokia informacija apie
apgyvendinimo pasirinkimą, dalyvaujančios valstybės privalo pačios uţsisakyti savo
apgyvendinimo vietą ir vis tiek sumokėti organizatoriui 1300 eurų registracijos
mokestį.
Kiekviena valstybė, kuri įsipareigoja dalyvauti čempionate uţpildydama atitinkamą
registracijos formą, bet nepasirodţiusi bet kuriuo atveju sumoka 1300 eurų
organizuojančiajai valstybei. Valstybėms, kurios nesilaiko šios nuostatos, draudţiama
dalyvauti ir organizuoti būsimus čempionatus.
Visos valstybės praneša apie atvykimo datas organizatoriams ne vėliau kaip likus
savaitei iki pirmosios treniruotės dienos. Kiekviena neatvykusi (nepasirodţiusi ant
vandens telkinio) ir nedalyvaujanti paskutinėje treniruotėje valstybė laikoma
pasitraukusia valstybe ir jai neleidţiama dalyvauti čempionate (ţr. baudas pagal 34
straipsnio c punktą).
Organizuojanti valstybės kartu su renginio programa pateikia viešbučių, kambarių ir
kempingų sąrašą, esantį 20 km atstumu nuo čempionato vietos.
Organizatoriai privalo įsitikinti, kad visos registracijos formos yra tinkamai
uţpildytos ir jose nurodytas bent vienas vieno delegato ir vieno kapitono mobiliojo
telefono numeris. Programų lankstinukuose pateikiami adresai ir avarinių tarnybų
telefonų numeriai (policija, gaisrinė, ligoninės ir kt.).
Poledinės ţūklės pasaulio čempionatas vykdomas nuo sausio 15 d. iki kovo 31 d.
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Sektorių dydţiai nustatomi sutartinai su Techniniu komitetu. Sektoriai turi būti
atskirti vienas nuo kito ir apsupti ne maţiau kaip 5 metrų neutralios zonos
(koridoriaus), kurių ribas ţymės virvės arba vėliavėlės.

Ţvejybos sektoriai turi būti aiškiai apibrėţti taip, kad būtų toli nuo ţiūrovų. Tarp
ţvejybos sektoriaus ir ţiūrovų turi būti atskirtas specialus koridorius tik įgaliotiems
asmenims (įskaitant organizatorius, atsarginius ţvejus, kapitonus, spaudą ir ţiuri
narius).
Oficialus koridorius jokiomis aplinkybėmis negali
reikmenimis, išskyrus atsargines priemones (grąţtus).

būti

uţimtas

ţvejybos

5 ţmonės iš vienos komandos, t. y. 2 komandų kapitonai, + 1 atsarginis ţvejys + 1
delegatas + kitas tos valstybės atstovas, gali patekti į koridorius. Jie turi turėti
organizatoriaus pateiktą skiriamąjį ţenklą (numerį ant nugaros). Šiems 5 asmenims (1
asmuo sektoriui) leidţiama kalbėtis su savo komandos ţvejais neprašant jokio
priţiūrėtojų leidimo.
Atkreipkite dėmesį: oficialią dalyvaujančios valstybės delegaciją sudaro 9 asmenys.
KAPITONŲ SUSIRINKIMAS
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Patartina, kad pagrindiniai varţybų teisėjai dalyvautų kapitonų susitikimuose.
Tuo atveju, kai nėra kapitono ar valstybės atstovo, F.I.P.S.e.d. arba įgaliotasis
atstovas ištraukia burtus uţ juos.
1-asis susitikimas - penktadienio popietę arba pirmojo turo išvakarėse.
Per pirmąjį susirinkimą, pagal oficialiųjų taisyklių 31 straipsnį paskiriama
tarptautinė ţiuri. Tada atliekamos šios procedūros:
- Valstybių eiliškumas;
- Visų valstybių delegatai abėcėlės tvarka traukia burtus, kad kiekvienai
valstybėi būtų priskirtas numeris. Tas skaičius priskiriamas kiekvienam
atitinkamos komandos ţvejui ir per dvi dienas truksiančias varţybas taps jo
numeriu kurį nešios ant nugaros.
- Įvairi informacija apie čempionato eigą.
2-asis susirinkimas - šeštadienio rytas arba pirmojo turo rytas
- Burtų traukimas, kiekvienam komandos ţvejui priskiriamas sektorius (A,
B, C ir t.t.), pirmajam etapui.
3-asis susirinkimas - šeštadienio popietė arba po pirmojo turo
- Pranešimas apie varţybų rezultatus dalyvaujančioms valstybėms.
- Pastabos apie pirmojo turo eigą.
4-asis susirinkimas - sekmadienio rytas arba antrojo turo rytas
- kiekvienam komandos ţvejui priskiriamas sektorius antrajam etapui (A,
B, C ir t.t.),

PASTABA: kapitonų susirinkimai yra informaciniai susitikimai, kuriuose pateikiamos
gairės dėl varţybų. Taisyklių pakeitimai jokiu būdu negali būti priimami kapitonų
susirinkimuose. Taisyklės keičiamos tik F.I.P.S.e.d. Vykdomojo komiteto metiniuose

susirinkimuose remiantis pastabomis, kurias nacionalinės federacijos raštu siunčia.
F.I.P.S.e.d. Generaliniam sekretoriui.

BURTŲ TRAUKIMAS
Kiekvieno turo burtai turi būti ištraukti likus ne maţiau kaip 120 minučių iki varţybų
pradţios priţiūrint organizatoriams, dalyvaujant kiekvienos komandos kapitonams ar
delegatams ir F.I.P.S.e.d. atstovams.
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Dviem pirmiems etapams 5 ţvejai priskiriami savo sektoriams traukiant burtus.
Antrajam etapui burtų traukimo tvarka yra priešinga pirmajam.
Sektorius A visada turi būti kairėje ţvelgiant į vandens telkinį.
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-10- Kapitonams paduodami numeriai, skirti kiekvienam komandos nariui.
Skirtingų sektorių numeriai ant nugaros turi būti skirtingų spalvų (išskyrus ţalią arba
raudoną); jie gali būti neutralios spalvos su skirtingais spalvotais uţrašais kiekvienam
sektoriui.
Numerius yra privaloma nešioti.
BENDROS NUOSTATOS
-11- Varţybos vyksta tik tuomet, jei ledas yra bent 10 cm storio. Varţyboms tinkamą oro
temperatūrą organizatoriai nustato priklausomai nuo atitinkamos klimato zonos.
Dalyviai gali atvykti į varţybų vietą savo asmeninėmis transporto priemonėmis.
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a) Varţybų metu ţvejojama tik su aviţėle (maţu masalo kabliuku). Varţybų metu
ţvejai gali naudoti tik vieną meškerę su viena aviţėle. Aviţėlės didţiausias
skersmuo neturi viršyti 15 mm. Kabliuką (vieną), esantį aviţėlėje, aviţėlės spalvą
ir formą renkasi pats dalyvis, tai nėra nustatoma taisyklėmis. Kitų priemonių ant
valo ir kabliuko naudoti negalima.
b) Organizatoriai kiekvienam ţvejojančiam asmeniui pateikia dvi sunumeruotas
vėliavėles, atitinkančias jų numerius ant nugaros, kad būtų paţymėtos eketės,
kurias jie padarė lede (eketės turi būti išgręţtos per visą ledo storį). Vėliavos turi
būti maţiausiai 15 cm iki 30cm aukščio, kad būtų gerai matomos dalyvių ir
teisėjų.
c) Jaukai ir masalai turi būti visiškai natūralios kilmės.
d) Išskirtinai masalų ir jaukų pateikimą, jaukinimas dugne turi būti atliekamas tik su
masalo ir jauko dozatoriumi (pvz. Atsidarančia šeryklėle), kuris negali likti po
vandeniu. Paviršinis jaukimas leidţiamas tik rankomis. Joks likęs/ perteklinis
masalas ir jaukas negali būti išmestas į vandenį po treniruočių ir varţybų.
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a) Pasirinktoje varţybų vietoje, jei įmanoma, turi būti sukurtos identiškos ţvejybos
sąlygos visiems dalyviams (dugno topografija, gylis, vandens augalija). Varţybū
vieta turi būti suskirstyta į 5 sektorius (A, B, C, D ir E), kuriuose vienam ţvejui

tenka ne maţiau kaip 400 kvadratinių metrų (pvz., 5 valstybės = 5 ţvejams
viename sektoriuje = 2 000 kvadratinių metrų sektorius).
Organizatoriai parenka varţybų vietą atsiţvelgdami į vandens telkinio sąlygas.
Artimiausio prie kranto sektoriaus krašto ilgis turi atitikti sektoriaus ţvejų skaičių maţiausiai 11 metrų kiekvienam ţvejui (pvz., 11 valstybių x 11 metrų =
maţiausiai 121 metrų ilgio sektorius).
Sektoriai paţymimi plakatais, kuriuose yra raidės A, B, C, D ir E. Sektoriaus ribos
turi būti paţymėtos virve ar vėliavėlėmis. Plakatai turi būti matomi dalyviams ir
ţiūrovams.
b) Tik kapitonai (2 kiekvienai valstybei), rezervas, atstovas ir papildomas asmuo
iš kiekvienos valstybės, fotografai, operatoriai, teisėjai ir ţiuri nariai turi teisę
patekti į neutralias zonas. Kapitonai, fotografai, operatoriai turi teisę įeiti į
neutralias zonas po pirmo signalo, reiškiančio, kad ţvejams galima įeiti į
sektorius. Po to, kai gauna leidimą iš vyriausiojo teisėjo arba vieno iš atitinkamo
sektoriaus teisėjo, kapitonas turi teisę paprašyti savo komandos nario priartėti prie
virvės ar vėliavėlės ir duoti jam ţodines instrukcijas. Nei kapitonas, nei ţvejys
neturi teisės kirsti linijos skiriančios sektorių nuo neutralios zonos.
c) Oficialiems varţybų atstovams ir personalui leidţiama judėti diskretiškai ir tyliai
neutralioje zonoje; jie neturi trukdyti dalyviams.
Antro turo metu sektoriai turi būti kitoje vandens telkinio vietoje.
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a) Prieš pirmąjį signalą, kiekvieno sektoriaus teisėjas patikrina jo sektoriaus
dalyvių sąrašą; tada jis atlieka jaukų ir masalų patikrinimus, jie vyksta uţ
neutralios zonos ribų. Po to, kai jaukai ir masalai yra patikrinti, ţvejams yr
draudţiama gauti papildomų jaukų ir masalų. Prieš įeinant į sektorius ir kol
atliekami patikrinimai, jaukai ir masalai gali būti paruošti uţ ţvejybos sektoriaus
ribų - ţvejų ar trečiųjų asmenų.
Kiekvienas ţvejys patikrinimams pateikia jaukų ir masalų kiekį, numatytą varţybų
reglamente. Neatitikimo atveju dalyvis yra įspėjamas (pagal 34a straipsnį). Įspėtų
dalyvių sąrašas yra pranešamas kapitonų susirinkimo metu. Jei paţeidimas
įvykdomas antrą kartą kitame ture ar per sekančias varţybas, dalyvis yra
diskvalifikuojamas dėl "recidyvizmo" (34b straipsnis).
b) Masalai ir jaukai pateikiami patikrinimams ,,oficialaus dydţio" dėţutėse arba
talpose, kuriose yra tūrio ţymės, kurias organizatoriai pateikia uţ tam tikrą
mokestį.
Dėţutės turi būti uţdarytos, nenaudojant nieko, kad jos išliktų uţdarytos (pvz.
negalima naudoti lipnios juostos uţdarant dangtį).
Dalyviai privalo turėti nurodyto dydţio dėţutes. Dalyviai, kurie neturi "oficialaus
dydţio" skaidrių dėţučių arba talpų su tūrio ţymėmis, gaus vieną baudos tašką
sektoriaus reitinge papildomai (pvz., dalyvis, kuris neturi dėţutės turo pabaigoje ir
uţima 5 vietą, vietoj 5 taškų gaus 6. Dalyvis, kuris uţima 6 vietą, bet kuriuo atveju
gaus 6 taškus).
Bet kuris ţvejys, sugautas (flagrante delicto) po kontrolės su daugiau jaukų ar
masalų, nei numatytas maksimalus leistinas kiekis, gaus raudoną kortelę =
paskutinė vieta pagal reitingą + 1, visose varţybų dienose, kuriose jis dalyvavo. Jei

paţeidimas bus nustatytas pirmąją varţybų dieną, ţvejys neturės teisės dalyvauti
toliau varţybose. F.I.P.S.e.d. vykdomasis komitetas pasilieka teisę -priklausomai
nuo paţeidimo - neleisti ţvejams dalyvauti F.I.P.S.e.d. varţybose ateityje tam tikrą
nustatytą laiką.
Po masalų ir jaukų patikrinimų ţvejai įeina į savo sektoriaus neutralią zoną.
Dalyviai gali būti neutralioje zonoje aplink savo sektorių kaip to pageidauja.
c) Pirmasis signalas reiškia įėjimą į sektorių (likus maţiausiai 5 minutėms iki
varţybų pradţios).
Dalyviams leidţiama įţengti į savo sektorius ir pasirinkti vietą, kur gręţti eketę.
Kiekvienas dalyvis paţymi tokią vietą nedidele vėliavėle. Įeinant į sektorius,
ašmenys arba gręţimo įrankiai, reikalingi eketėms daryti (grąţtai, peikenos, drelės)
turi būti apsaugoti dangteliu. Dalyviai turi teisę nuimti įrankių apsaugas kai uţima
pozicijas pasirinktose vietose.
Įrankių su varikliu naudojimas yra grieţtai draudţiamas.
Atitinkamuose sektoriuose, ţvejams leidţiama gręţti eketes, kaip jie to nori (vieno
ţvejo padarytos eketės gali būti viena prie kitos); priešingai, ţvejai iš skirtingų
valstybių turi laikytis ne maţesnio kaip 5 metrų atstumo tarp ekečių, paţymėtų
vėliavėle. Ţvejo prašymu teisėjas gali patikrinti, ar atstumas tarp 2 ekečių yra
5 metrai; jis matuojamas nuo vienos eketės iki kitos eketės krašto.
Jei išmatuotas atstumas yra nuo 4,90 metrų iki 5,00 metrų, dalyvis bus
baudţiamas įspėjimu ir, jei įvykdys pakartotinį nusiţengimą per tą patį etapą
- geltona kortele. Jei išmatuotas atstumas yra maţesnis nei 4,90 metrų,
dalyviui bus automatiškai skiriama geltona kortelė.
Nesutarimų atveju teisėjas turės išspręsti ginčą draugiškai ar loterijos būdu, visada
pirmenybę teikdamas ţvejui, kuris padėjo vėliavėle (draudţiama mesti vėliavėlę ir
taip uţimti vietą); pirmasis dalyvis, kuris paţymi pasirinktą vietą su vėliavėle,
gauna pirmenybę.
d) Antrasis signalas ţymi turo pradţią.
Dalyviai turi teisę ţvejoti ir laisvai judėti savo sektoriuose, taip pat gręţti tiek
ekečių, kiek to nori; tačiau, kadangi jiems leidţiama paţymėti tik du taškus dviem
vėliavėlėmis, jie gali ţvejoti tik dviejose eketėse, tose, kurias jie paţymėjo.
Vėliavėle paţymėta vieta yra paskelbiama uţimta, kai tik grąţtas pastatomas ant
ledo. Gręţimas yra uţskaitomas kada, kai tik pradedama dirbti įrankiu. Vėliavėlės
statomos 50 cm atstumu nuo uţimtos eketės ir turi būti aiškiai matomos dalyviams
ir teisėjams.
Dalyviams neleidţiama palikti savo ţūklės reikmenų (meškerėlių, ţuvų, masalų,
jaukų ir kt.) šalia laisvų ekečių, išskyrus jų ledo graţtus ir meškerių dėklai; visa
kita įranga turi būti dedama šalia vienos iš dviejų ekečių, kurioje ţvejys ţvejoja (
eketė paţymėta jo vėliavėle). Ţvejys negali uţdengti (paslėpti) jokių laisvų ekečių
su savo meškerių dėklais ar graţtais. Tokiu atveju ţvejys gauna geltoną kortelę.
Draudţiama ţvejoti eketėje, kuri nėra paţymėta atitinkama vėliavėle. Ţodis
"ţvejyba" apima ir pačią ţvejybą, jaukinimą ir ledo gręţimą. Ţvejybos metu, dėl
saugumo prieţasčių, grąţtai, kurie nebuvo įdėti į jų dėklus visuomet turi būti
vertikaliai arba įţambiai įstatyti į ledą taip, kad visi jų ašmenys būtų lede.
e) Trečiasis signalas įspėja dalyvius, kad iki varţybų pabaigos liko tik 5 minutės.

Ketvirtasis signalas skelbia varţybų pabaigą; po šio signalo, įskaitomos tik tos
ţuvys, kurios jau yra ištrauktos iš vandens signalo metu.
Akustiniai signalai skirtingiems varţybų etapams yra trumpi; visais atvejais
atsiţvelgiama į signalo pradţią.
f)

-15-

Varţybų metu dalyviams neleidţiama gauti jokios išorinės pagalbos, išskyrus
medicinos pagalbą.

-16-

Gavus teisėjų leidimą, ţvejai gali keisti savo grąţtus.

-17-

Kiekvienam sektoriui priskiriamas teisėjas ir teisėjo padėjėjas kas 5-am ţvejui.
Tikimasi, kad teisėjai ir jų padėjėjai gerai išmanys varţybų taisykles.
Teisėjas ir jo padėjėjas (jei įmanoma, F.I.P.S.e.d. nario Vykdomojo komiteto ir (arba)
tarptautinio ţiuri narių pritarimu) turi:
a) Patikrinti jauko kiekį, kurio maksimali talpa yra 2 litrai. Jaukas yra matuojamas,
kai yra paruoštas naudoti nesuspaudus (drėgnas arba sausas) kartu su ţeme, ţvyru
ir kt. arba bet kokiais papildomais priedais, kurie nėra ţalingi vandens gyvūnijai ir
aplinkai, kurio maksimali talpa yra 2 litrai. F.I.P.S.e.d. Vykdomasis komitetas gali
keisti nurodytus kiekius, siūlomus Techninės komisijos;
b) Patikrinti, masalų kiekį naudojamų jaukimui ir masalui ant kabliuko (visi masalai
turi būti pamatuoti), jų talpa neturi būti didesnė nei 1 litras. F.I.P.S.e.d.
Vykdomasis komitetas gali pakeisti minėtus kiekius pagal Techninės komisijos
pasiūlymą;
c) Surinkti bet kokį perteklinį/likusį jauką ir masalus po patikrinimo;
d) Kartu su savo sektoriaus ţvejais pasirašyti svėrimo lapą, kuriame yra svorio
rezultatai.

-18- Teisėjas ir jo padėjėjas turi atlikti šias uţduotis:
a) Dalyvių, uţ kuriuos jie yra atsakingi, ţvejybos elgesio kontrolė;
b) Pasibaigus varţyboms, turi laikyti ţvejų sugautas ţuvis saugiai, kad kiti neįgalioti
asmenys negalėtų patekti prie ţvejybos vietų kol svėrimo komanda iki galo
nepasvers laimikio.
-19- Varţybų dalyviai privalo laikytis galiojančių ţuvų dydţio taisyklių (nacionalinių
taisyklių). Tokie dydţiai paskelbiami pirmojo kapitono susirinkimo metu (ir kapitonas
privalo uţtikrinti, kad dalyviai būtų informuoti).
Bet kuri sugauta ţuvis, kuri yra maţesnė uţ minimalų leistiną dydį, ar yra suţalota bus
atimta svėrimo komandos, o atitinkamam ţvejui skiriama geltona kortelė.
Laimikis svėrimui turi būti pateikiamas švarus, organizatorių pateiktuose vienoduose
maišeliuose.
-20- Varţybos vyksta dviem turais sektoriuose po 3 valandas; Priverstinio pertraukimo
(pvz. labai ţemos temperatūros, griaustinio, demonstracijos, stichinės nelaimės ir kt.)
atveju, ţiuri gali paskelbti etapą įvykusiu su sąlyga, kad jis tęsėsi bent 1 valandą.

Tarptautinio ţiuri pirmininkas gali sutrumpinti turo trukmę, jei yra blogos oro sąlygos
(pvz. didelis šaltis). Jei tai įvyktų, sprendimas turi būti paskelbtas prieš atitinkamo turo
pradţią.
-21- Jei ţuvis atsitiktinai uţsikabina ne uţ burnos ji taip pat yra įskaitoma.
Sąmoningas ţuvų gaudymas ne uţ burnos (kabliavimas) yra draudţiamas.
Echolotų (ţuvų ieškiklių) naudojimas yra leidţiamas tik treniruočių metu visame
vandens telkinyje (ne sektoriuose), taip pat centrinėje koridorių dalyje, kuri
atskiria sektorius.
Povandeninių kamerų naudojimas draudţiamas tiek per treniruotes, tiek ir
varţybų metu.
Varţybų metu ţvejams draudţiama naudotis ryšio ausinėmis, telefonais ar kitų radijo
stočių pagalba.
-22- Dalyviai gali turėti pasiruošę neribotą kiekį atsarginių meškerėlių, bet jiems leidţiama
ţvejoti tik su viena meškerėle vienu metu.
Ţvejojant, meškerėlė turi būti laikoma rankose; draudţiama palikti meškerėlę be
prieţiūros ţvejybos metu.
-23- Tik dalyviams leidţiama naudotis maţas kabliais, kad ištrauktų ţuvį, kurią sugavo, iš
vandens.
-24- Dalyviai gali naudoti jiems skirtus sektorius, kaip to pageidauja; tačiau jie turi judėti
diskretiškai ir tyliai. Jiems neleidţiama patekti į neutralią zoną.
-25- Kiekvienas dalyvis turi pilnai laikytis visų varţybų taisyklių.
-26- Jei ţiuri narys nusprendţia arba yra paprašomas uţfiksuoti akivaizdų 12 straipsnio a ir
c punktų paţeidimą turo metu, jis gali reikalauti patikrinti ţvejo valą, kuris galimai
paţeidė taisykles, nelaukiant turo pabaigos. Jei tai įvyktų, dalyvis negali keisti jo valo
(valo nutraukimas ir t.t.). Jei ţvejys atsisako atlikti minėtus patikrinimus, ar jis
padarytų savo valo pakitimus (nutrauktų), ţiuri svarstys jo tolimesnį dalyvavimą
varţybose.
-27- Varţybų metu teisėjai turi stovėti dešinėje arba kairėje ţvejo pusėje tokiu būdu, kad
netrukdytų ţvejams, bet vis tiek sugebėtų stebėti jų laimikį.
Jei organizatoriai neturi pakankamai teisėjų, ţiuri gali nuspręsti kreiptis į lydinčius
asmenis, kurie nėra organizacijos nariai.
SVĖRIMAS
-28- Svėrimą atlieka atitinkamo sektoriaus pagrindinis teisėjas ir jo padėjėjas.
Uţ svėrimą atsako vyriausiasis teisėjas.
Kitas asmuo oficialiuose įrašuose įrašo svorius.
Kiti ţmonės atsako uţ visus kitus veiksmus.

Jei svėrimas vyksta ant/prie vandens telkinio, kiekviename sektoriuje turi būti vienos
svarstyklės. Talpose, naudojamose ţuvims sverti, turi būti skylės, kad būtų galėtų
išbėgti vandenuo. Svėrimas atliekamas identiškose talpose ir be maišų.
Svoris nurodomas gramais.
Kai suţvejojamos labai maţos ţuvys, pvz. mailius, kurios svarstyklės negali pasverti
(svarstyklės rodo 0 gramų), ţvejai bus vertinami pagal sugautų ţuvų skaičių ir
rikiuojami po tų ţvejų, kurie buvo įvertinti pagal jų sugautos ţuvies svorį.
-29- Iki svėrimo komandos atvykimo kiekvienas dalyvis turi būti šalia eketės, kurioje jis
ţvejojo pabaigoje. Ţuvis maišuose surenkama vieno iš sektoriaus teisėjo padėjėjų; po
svėrimo sugautas laimikis priklausys organizatoriams (jei atitinkamose nacionalinėse
taisyklėse nenumatyta kitaip).
-30- Kiekvienas dalyvis turi matyti svėrimo procedūrą, kad galėtų kontroliuoti ir po to
pasirašyti svėrimo lapą, kuriame yra jo sugautų ţuvų svoris. Po svėrimo pabaigos
sektoriuje ir po svėrimo protokolo pasirašymo, su svoriu susiję skundai nebus
priimami.
ŢIURI
-31- Tarptautinis ţiuri sudaroma ir jos uţduotis yra nagrinėti pateiktus skundus ir taikyti
sankcijas numatytas taisyklių; ţiuri sudaromoa pirmojo kapitonų susirinkimo metu.
Ţiuri sudaro šie nariai:
- F.I.P.S.e.d. Prezidentas arba pirmininko pavaduotojas, deleguotas Prezidento;
- F.I.P.S.e.d. Generalinis Sekretorius;
- F.I.P.S.e.d. Vykdomojo Komiteto nariai;
- Organizuojančią valstybę atstovaujantis delegatas, jei jis/ji nėra tos pačios pilietis,
kaip minėti nariai, išskyrus F.I.P.S.e.d. Pirmininką (ar jo pavaduotoją), kuris eina ţiuri
Prezidento pareigas ex officio.
Ţiuri sudaro ne maţiau kaip 5 nariai. Jei šis skaičius nepasiekiamas, kai kurie delegatai
iš skirtingų valstybių yra atrenkami loterijos būdu, kad ţiuri sudarytų bent 5 nariai. Šie
delegatai negali turėti tos pačios pilietybės kaip F.I.P.S.e.d. ir organizuojančios
valstybės atstovai.
Šie delegatai įtraukiami į komandos registracijos formą; kapitonai negali būti paskirti
delegatais.
Jei dalyvis arba komanda, turinti tą pačią tautybę kaip ţiuri narys, paţeidţia taisykles,
balsavimo teisė nebus suteikta šiam nariui (išskyrus atvejus, kai jis yra ţiuri
pirmininkas).
Ţiuri nariai turi "ţiuri" skiriamąjį ţenklą ir turi būti varţybų vietoje, kur iškilus reikalui
gaus skundus. Turi būti nurodyta vieta, kurioje visuomet turi būti vienas ar daugiau
ţiuri narių.
-32- Visi skundai, išskyrus tuos, kurie susiję su reitingais, pateikiami ţiuri per vieną valandą
po turo pabaigos. Skundai pateikiami ţodţiu, tačiau jie nedelsiant patvirtinami raštu.
Jei ţiuri mano, kad tai būtina, gali ţiūrėti bet kokį vaizdo įrašą arba bet kokią
nuotrauką, kurią pateikia skundo teikėjas.

Skundai dėl reitingų pateikiami per 30 minučių po oficialių rezultatų paskelbimo.
Skelbimo laikas įrašomas į oficialų rezultatų protokolą.
100 eurų uţstatas, uţ kurį F.I.P.S.e.d. Generalinis Sekretorius arba jo įgaliotasis
atstovas išduoda kvitą, turi papildyti bet kokį rašytinį skundą, pateiktą ţiuri. Jei
skundas nepripaţįstamas turintis pagrindą, uţstatas pervedamas į F.I.P.S.e.d. banko
sąskaitą.
Apie visus paţeidimus ir įspėjimus pranešama ţiuri, o ţiuri yra vienintelė institucija,
įgaliota diskvalifikuoti sportininkus. Dalyvs, kuriam paskirta nuobauda, nedelsiant apie
tai informuojamas.
Ţiuri nariai ir visi teisėjai uţtikrina, kad būtų laikomasi taisyklių. Taigi, jie gerai ţino
visas taisykles.
-33- Taisyklės, parengtos 2 oficialiosiomis kalbomis, turi būti prieinamos ţiuri ir komandų
kapitonams.
Tarptautinė ţiuri sprendimus priima paprasta balsų dauguma; jei balsais pasiskirsto
vienodai (lygiųjų atveju) , F.I.P.S.e.d. Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo turi lemiantį
balsą.
Visi F.I.P.S.e.d. Vykdomojo Komiteto nariai turi turėti asmeninį ţenklelį; jie turi teisę
būti ir judėti neutralioje zonoje. Minėti paţymėjimai galioja tik Vykdomojo komiteto
kadenciją (4 metai).
BAUDŲ SĄRAŠAS
-34- Nuobaudos yra tokios:
a) Įspėjimas (geltona kortelė) dėl 12d, 13b, 14a, 14c, 14d, 15, 19, 22, 24 ir 29
straipsnių paţeidimo.
b) Diskvalifikavimas (raudona kortelė) dėl 12a, 12c, 14b, 21 ir 12 straipsnių
paţeidimo ir po antro įspėjimo dėl 12d, 13b, 14a, 14c, 14d ,15, 19, 22, 24 ir 29
straipsnių paţeidimo.
c) Įspėjimas valstybei dėl 39c straipsnio paţeidimo.
Valstybės diskvalifikacija dėl 5, 39b-1 ir 39b-3 straipsnių paţeidimo ir po antro
įspėjimo dėl 39c straipsnio paţeidimo.
d) Kai sportininkas yra diskvalifikuotas, jam bus priskirtas taškų skaičius lygus
dalyvaujančių valstybiųskaičiui +1. Jei ţvejys yra diskvalifikuotas, ţemiau jo
esantys ţvejai laikysis savo pradinio reitingo (pvz. jei "ţvejys X" uţima 8 vietą kai
yra diskvalifikuotas, kiti ţvejai išlaiko savo reitingą ir atitinkamai turi 9 taškus, 10
taškų ir t.t.).
e) Bet koks įspėjimas valstybei turi būti uţfiksuotas tos valstybės byloje ir lieka
minėtoje byloje 3 metus. Bet koks naujas paţeidimas uţ šiuos 3 metus yra
laikomas "pasikartojančiu" ir vykdomasis komitetas priima sprendimą apsvarstęs
tokį pasikartojantį paţeidimą ir nuobaudų sąrašą.
f) Bet koks dalyviui skirtas įspėjimas uţregistruojamas varţybų byloje 3 metų
laikotarpiui. Bet koks naujas paţeidimas laikomas "pasikartojančiu", o
Vykdomasis komitetas priima sprendimą dėl naujo paţeidimo ir bausmės.
g) F.I.P.S.e.d. Vykdomajam Komitetui suteikiama teisė tiek varţybų metu, tiek po jo
taikyti sankcijas sportininkams, kapitonams ar rezervams, jei jie paţeidţia bet

kokią taisyklę arba netinkamai elgiasi, net jei minėti paţeidimai nenumatyti
Oficialiose taisyklėse.
h) Ţvejai ir ţmonės, kuriems leidţiama būti neutraliose zonose, neturi trukdyti
teisėjams atlikti savo funkcijų, taip pat neturėtų nepagrįstai ginčyti jų sprendimų;
priešingu atveju šie asmenys gaus įspėjimą. Naujo paţeidimo atveju per 3 metų
laikotarpį, jis bus laikomas recidyvu ir ţiuri priims atitinkamą sprendimą.
-35- F.I.P.S.e.d. Vykdomojo komiteto nariai turi teisę atvykti į varţybų vietą ir atkreipia
dėmesį į bet kokį taisyklių paţeidimą.
REITINGAI
-36- 1- REITINGAVIMAS SEKTORIUOSE TURŲ METU
a) Reitingas sektoriuose sudaromas pagal svorį (1 balas uţ gramą).
Dalyviui, kuris pagavo didţiausią svorį, skiriama 1 baudos taškas, o 2 baudos
taškai priskiriamos antrajam ir t.t.
b) Jei tame pačiame sektoriuje pasiektas lygus rezultatas (tas pats svoris), atitinkami
ţvejai turi gauti tam tikrą baudos taškų skaičių, lygų vidutiniam jų reitingavimui
(pavyzdys Nr. 1: du dalyviai, abu penktoje vietoje, turi gauti (5+6): 2 = 5,5 baudos
taškų kiekvienas; pavyzdys Nr. 2: trys dalyviai, besidalijantys 8 vieta, gauna (8 + 9
+ 10): 3 = po 9 baudos taškus kiekvienas).
c) Ţvejai, kurie nesugavo jokios ţuvies, gaus tiek taškų, kiek vidutiniškai priskiriama
tiems ţvejams, kurie gavo nepaskirtas vietas jų sektoriuje (pavyzdys Nr. 1: 24
ţvejai, 12 iš jų pirmose 12 vietų su baudos taškais nuo 1 iki 12 taškų, o likusieji
ţvejai vidutiniškai turi (13 + 24): 2 = 18,5 baudos taško kiekvienas; pavyzdys Nr.
2: 29 ţvejai, iš kurių 5 sugavo ţuvis ir gavo 1-5 baudos taškus - 24 ţvejai, kurie
nesugavo jokios ţuvies gaus (6 + 29): 2 = 17,5 baudos taško; pavyzdys Nr. 3: 29
ţvejai, iš kurių 26 suţvejojo ţuvų, o 3 dalyviai - ne, gaus (27 + 29): 2 = 28 baudos
taškus. Jei tik vienas ţvejys nesugavo jokios ţuvies, ar vieno ar kelių ţvejų
nebuvo, gauna baudos taškų skaičių, lygų paskutinei sektoriaus pozicijai (pvz., 29
dalyviai, iš kurių 28 pagavo ţuvį, nors vienas neturi, pastarasis gaus 29 baudos
taškus).
2-REITINGAVIMAS KOMANDOMIS
A - PIRMAS TURAS
a) Baudos taškų, kurias kiekviename sektoriuje gauna komandos sportininkai, suma.
Komanda, gavusi maţiausią baudos taškų skaičių, uţima pirmąją vietą ir t.t.
b) Lygiųjų atveju reitingas sudaromas pagal komandas, remiantis didţiausiu tos
pačios komandos ţvejų uţfiksuotu svoriu.
c) Jei ir toliau pasiekiamos lygiosios, komanda, kuri turi didţiausią individualų svorį
uţims aukštesnę vietą reitinguose.
d) Jei ir šiuo atveju pasiekiamos lygiosios, komandos turi būti vertinamos pagal
maţiausią nuobaudų skaičių, kurias gavo vienas iš dalyvių, sudarančių komandą.
B - ANTRAS TURAS
Reitingas nustatomas taip pat, kaip ir pirmojo turo metu.
C - BENDRAS REITINGAVIMAS

a) Baudos taškų, gautų abiejuose etapuose, suma; komanda gavusi maţiausią baudos
taškų skaičių bus 1 vietoje ir t.t.
b) Baudos taškų lygiųjų atveju, atitinkamos komandos bus reitinguojamos nuo
didţiausio bendro suvestinio komandos laimikio svorio, kurį dalyviai gauna abiejų
turų metu.
c) Dviejų turų bendro svorio lygiųjų atveju, turi būti atsiţvelgiama į didţiausią vienos
iš dviejų komandų svorį abiejuose etapuose.
d) Jei vis dar pasiekiamos lygiosios, komandos turi būti vertinamos pagal maţiausią
baudos taškų skaičių, kurį komanda gavo per vieną iš dviejų turų.
3-VALSTYBIŲ REITINGAVIMAS
Visiems čempionatams rengiamas pasaulinis reitingas valstybėms, kuriame
atsiţvelgiama į geriausius 5 rezultatus per pastaruosius 6 metus; toks reitingų
sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais ir skelbiamas F.I.P.S.e.d. svetainėje.
Valstybėms įtrauktoms į reitingą, dėl kokių nors prieţasčių nedalyvaujančioms
čempionate, turi būti skiriamas baudos taškų skaičius, lygus tais metais
dalyvaujančių valstybių skaičiui + 1.
-37- Reitingą nustato asmuo, įgaliotas F.I.P.S.e.d. arba kai trūksta tokio asmens,
organizatoriai, dalyvaujant F.I.P.S.e.d. Prezidentui arba dalyvaujant jo atstovui ir (gali
dalyvauti) ţiuri nariams.
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
-38- Organizatoriai PRIVALO TURĖTI "CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS" draudimą, kuris
apimtų visą renginį (nuo treniruočių pradţios iki uţdarymo vakarienės pabaigos);
draudimo bendrovės išduotas paţymėjimas, patvirtinantis, kad visas renginys yra
įtrauktas į "CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS" politiką, perduodamas F.I.P.S.e.d.
Prezidentui likus dviem mėnesiams iki varţybų.
TRENIRUOTĖS
-39- a) Oficialios treniruotės vyksta vandens telkinyje kur vyks varţybose, bet ne oficialioje
vietoje, kur bus sektoriai; tačiau treniruočių vieta turi būti kuo arčiau oficialios varţybų
vietos.
Kiekvienai komandai leidţiama ţvejoti treniruočių vietoje; tik 9 oficialūs komandos
nariai turi teisę tai daryti (ne daugiau kaip 6 ţvejybos leidimai komandai).
b) Oficiali vieta parengiama taip:
1) septynių dienų absoliutus uţdarymas prieš pirmąją treniruotės dieną
visiems dalyvaujančių oficialių delegacijų nariams. Per šias 7 dienas yra
draudţiama visoms dalyvėms valstybėms treniruotis visoje teritorijoje,
kurioje vyks varţybos. Neskaitant uţdraustojo laikotarpio, pasirinkta vieta
turi būti prieinama reguliariems vizitams ir ţvejybai [turi būti laikomasi
vietinių taisyklių, uţdarymo laikotarpių, ir specialios ţvejybos sąlygų
(ţvejybos leidimas)]. Jei vieta yra visada uţdaryta ţvejybai, ji turi būti
padaryta prieinama maţiausiai 2 savaitgaliams (datos turi būti nurodytos
programoje);

2) skiriamos trys oficialių treniruočių dienos (trečiadienį, ketvirtadienį ir
penktadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, ţvejyba baigiama vėliausiai 14
val.);
3) paskutinė treniruočių diena yra privaloma visoms valstybėms dalyvėms
(visos komandos su visais jų ţvejais);
4) dvi varţybų dienos (šeštadienis ir sekmadienis).
c) Organizatoriai turi paţymėti bendrą treniruočių zoną, kad būtų uţtikrintas tokios
pačios ţvejybos sąlygos visoms dalyvaujančioms komandoms. Treniruočių zona
turi būti identiška (pagrindinių bruoţų, tokių kaip gylis, ţuvys ir t.t.) oficialiai
varţybų vietai.
Per treniruočių dienas leidţiamas ţvejybos seansas nurodomas akustiniais
signalais. Komandos turi laikytis tokių signalų.
Leidţiamas toks pats kiekis jaukų ir masalų kaip maksimalus leistinas jų tūris
varţybų dieną.
Visoms dalyvaujančioms valstybėms įteikiamas dokumentas, kuriame pateikiami
techniniai patikslinimai ir informacija apie varţybų vietą.
ELEKTROS ENERGIJOS LINIJOS IR ĮRENGINIAI
-40- Dalyviams yra grieţtai draudţiama būti maţesniu kaip 25 metrų atstumu į visas puses
nuo pavojingų elektros įrengimų (elektros linijų, transformatorių, ir kt.).
TAISYKLĖS ESANT BLOGO ORO SĄLYGOMS AR SU VANDENIU SUSIJUSIOMIS
SĄLYGOMIS
-41- 1- ESANT BLOGOMS SĄLYGOMS PRIEŠ AR PASIRUOŠIMO METU
Jokiam ţvejui neleidţiama eiti ir uţimti savo vietos arba ruoštis ţvejybai; signalas
nurodo ţvejui likti vietoje arba pasiruošimo sustabdymą ar atidėjimą. Jei su oru ar su
vandeniu susijusios sąlygos ir varţybų tvarkaraštis leidţia, turas bus pravestas normalia
tvarka.
Jei su oru arba su vandeniu susijusios sąlygos nepagerėja arba varţybų grafikas
neleidţia, turas turi būti atšauktas. Negalima vertinti atšaukto turo suvedinėjant
reitingus, kurie nustatomi remiantis turimo turo rezultatais. Atšaukto turo negalima
organizuoti vėliau.
2- JEI BLOGOS SĄLYGOS IŠKYLA TURO METU
Turas nedelsiant sustabdomas (organizatoriai duos pirmąjį signalą) ir visi dalyviai turi
pasislėpti. Jei sąlygos, susijusios su oru ar vandeniu, leidţia, tada turas yra tęsiamas ir
antrasis signalas informuoja ţvejus, kad jie gali grįţti į savo vietas; trečiasis signalas po
5 minučių leis dalyviams tęsti varţybas.
Viename ture leidţiamos ne daugiau kaip 2 pertraukos, o jų bendra trukmė neturi
viršyti vienos (1) valandos; kitaip turas bus stabdomas visam laikui.
Jei varţybų tvarkaraštis neleidţia ţvejoti 3 valandas, ţiuri gali sutrumpinti turo trukmę.
Etapas patvirtinamas, jei jis tęsėsi bent 1 valandą. Pertraukos laikas neįtraukiamas
apskaičiuojant turo trukmę.

Jei su oru ar su vandeniu susijusios sąlygos neleidţia tinkamai varţytis, ţiuri gali
nuspręsti atšaukti vieną turą. Minėtas turas negali būti atidėtas ir reitingas sudaromas
remiantis faktiškai įvykdytu turu. Atšauktas turas negali būti kartojamas.
DOPINGO KONTROLĖ
-42- F.I.P.S.e.d. priima C.I.P.S. taikomą Pasaulio Antidopingo kodeksą.
Varţybų metu sportininkai, atrinkti atlikti dopingo kontrolę, privalo besąlygiškai
atvykti į nurodytą vietą nurodytu laiku, vadovaudamiesi F.I.P.S.e.d. arba ţiuri
instrukcijomis. Bet kuris sportininkas, atrinktas atlikti dopingo patikrinimą, kuris
nepasirodo kontrolėje, turi būti diskvalifikuotas iš varţybų, ir jam skiriama nuobauda,
atitinkanti apatinę poziciją reitinge + 1 visoms varţybų dienoms, kuriose jis dalyvavo.
Organizuojanti valstybė apmoka visas dopingo kontrolės išlaidas. Visi ryšiai ir
santykiai su NADO (nacionaline antidopingo organizacija) yra kiekvienos valstybės
organizatorės reikalas.
Organizatoriai yra atsakingi uţ sportininko, kuris pakviestas testavimui, turimų
ţvejybos reikmenų ir įrangos saugojimą, kol jam atliekama dopingo kontrolė.
REKLAMA ANT NUMERIŲ
-43- Reklama nėra privaloma.
Reklamos simbolių dydis ant numerių neturi viršyti 6 cm aukščio; ši reklamos forma
leidţiama tik numerio apatinėje dalyje tiek priekinėje, tiek nugaros pusėje.
NUMERIO
PAVYZDYS

F.I.P.S.e.d.
A1
REKLAMA

F.I.P.S.e.d. IR C.I.P.S. MOKESČIAI
-44- 150 eurų mokestį moka kiekviena dalyvaujanti valstybė; minėtas mokestis atitenka
F.I.P.S.e.d.
Organizuojanti valstybė moka 500 EUR rinkliavą C.I.P.S. naudojimui (turi būti
sumokėta į C.I.P.S. banko sąskaitą).
ATIDARYMO CEREMONIJA IR PRIZŲ DALIJIMAS
-45- Atidarymo ceremonija ir komandų prisistatymas vyksta 2 dienas iki pirmo turo, 18:00
val. Minėta ceremonija negali trukti ilgiau nei 2 valandas ir negali baigtis vėliau nei
20:00 val.
3 geriausios komandos ir 3 geriausi individualūs sportininkai oficialiai gauna AUKSO,
SIDABRO ir BRONZOS medalius. Laikantis tarptautinių standartų, apdovanojimų
skyrimo procedūrose grojamas nugalėtojo (komandos ar dalyvio) himnas ir iškeliamos
trijų geriausių sportininkų/komandų nacionalinės vėliavos. Uţ medalius moka
F.I.P.S.e.d. ir juos perduos F.I.P.S.e.d. paskirtas atstovas.
Sertifikatas, patvirtinantis pasiektus rezultatus, įteikiamas visiems 3 pirmąsias vietas
uţėmusių valstybių oficialiems atstovams, kurie dalyvauja apdovanojimų

ceremonijoje, taip pat 5 pirmąsias vietas uţėmusiems individualiems sportininkams (jei
vertinama individuali klasifikacija).
Bet koks kitas apdovanojimas vienodai suteikiamas visoms dalyvaujančioms
valstybėms. Visos dalyvaujančios valstybės pateikia savo vėlaivas ir jų nacionalinio
himno įrašus.
Oficialių rezultatų skelbimo ceremonijoje grojant atitinkamos šalies himnui, nugalėjusi
valstybė podiume gali būti atstovaujama ne daugiau kaip 9 asmenų.
TAISYKLIŲ VERSIJOS
-46- Bet kokio ginčo, kylančio dėl šių Taisyklių aiškinimo ar interpretavimo atţvilgiu,
originalus tekstas laikomas parašytas prancūzų kalba.
ORGANIZUOJANČIOS VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
-47- Organizuojanti Pasaulio ar Zonos (Europos, ar kt.) čempionatus, valstybė privalo:
a) Turėti išgraviruotus F.I.P.S.e.d. trofėjus (plokštę ar logotipą);
b) Išsiųsti oficialias programas ir informaciją apie varţybas 2 oficialiomis kalbomis
(anglų ir prancūzų).
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