AUKŠLIŲ GAUDYMO ČEMPIONATO
NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Aukšlių gaudymo čempionato metu vykdomos varžybos, kuriose vienintelė įskaitinė žuvis yra aukšlė;
siekiama sugauti didžiausią žuvies svorį per konkretų laiko tarpą.
1.2. Pagrindiniai varžybų tikslai – tobulinti greitojo aukšlių gaudymo plūdinėmis meškerėmis techniką,
išsiaiškinti stipriausius šio žūklės būdo sportininkus, populiarinti plūdinės žūklės sportą.
1.3. Aukšlių gaudymo čempionato varžybos vykdomos laikantis Tarptautinės sportinės žūklės federacijos
FIPSed taisyklių, pritaikant jų nuostatas konkrečių varžybų specifika ( gali būti įvedamas etapo laiko,
jauko ar gyvų masalų kiekio bei meškerykočio ilgio apribojimai – tai bus pažymima informacijoje apie
konkretų etapą).
1.4. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija, žūklės klubai bei kitos
padedančios organizacijos.
1.5. Organizacinius darbus atlieka klubų nariai. Organizatoriai yra atsakingi už čempionato etapų starto vietos
parinkimą ir paruošimą, išankstinį varžybų viešinimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą,
turnyro dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi
kontrolę varžybų metu, varžybų nuostatų ir taisyklių laikymąsi, rezultatų fiksavimą bei paskelbimą,
apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
1.6. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas.
Organizatoriai, varžybų nuostatais bei taisyklėmis jiems suteiktos atsakomybės ribose, gali taikyti
sankcijas šių nuostatų pažeidėjams.
1.7. Aukšlių gaudymo čempionatą sudaro ne mažiau kaip du etapai (varžybos) po 2 turus. Varžybose gali
dalyvauti startinį mokestį susimokėję dalyviai. Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas
išankstiniame skelbime apie būsimą konkretų etapą. Starto mokestis mokamas prieš varžybas vykdant
vardinę dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja organizatoriai.
1.8. Varžybos vykdomos tiek asmeninėje, tiek komandinėje įskaitoje.
1.9. Kiekvieną komandą sudaro 2 sportininkai (išskirtiniais atvejais komandai gali atstovauti 1 sportininkas).
Sportininkas, viename etape dalyvavęs vieno klubo komandos sudėtyje, kituose etapuose neturi teisės
dalyvauti kitų klubų komandų sudėtyje. Pavieniai sportininkai gali dalyvauti varžybose individualioje
įskaitoje.
1.10.
Varžybų dalyviai privalo laikytis mėgėjiškos žūklės taisyklių bei saugumo taisyklių reikalavimų.
1.11.
Varžybų dalyviai bet kuriuo metu turi būti pasiruošę patvirtinti savo tapatybę ID kortele, pasu arba
kitu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
1.12.
Pakvietimai ir programos turi būti paviešinami internetinėje erdvėje.
1.13.
Išankstinė dalyvių registracija vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu. Registracijos tvarka ir
kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvieną etapą.
1.14.
Kiekvieno etapo dienotvarkę ir nuostatus paskelbia etapo organizatoriai. Etapas prasideda ir baigiasi
tą pačią dieną. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie tai informuojant.
1.15.
Varžybų metu kilus klausimams, nenumatytiems šiuose nuostatuose, juos sprendžia organizatoriai
ir/arba jų sudaryta teisėjų komisija.
2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
2.1. Etapo varžybos vyksta dviem turais, kiekvienas po 2,5 valandos. Atsiradus nenumatytiems atvejams
(pavyzdžiui, perkūnijai) turo rezultatai užskaitomi, jeigu jo trukmė buvo ilgesnė nei 1 valanda.
2.2. Varžybų vieta pagal galimybę turi būti kuo tiesesnė ir suteikti visiems dalyviams lygias galimybes žuvų
gaudymui. Tokia vieta turėtų leisti paskirstyti visus dalyvius į vieną liniją, vengiant, pagal galimybę, šios
linijos pertraukimų. Gylis taip pat, pagal galimybę, turi būti vienodas visoje varžyboms skirtoje vietoje.
2.3. Varžybų metu sportininkai paskirstomi į sektorius (vienoje iš A arba B zonų), nustatant sektoriaus dydį
apie10 m. Kiekvieno dalyvio sektorių organizatoriai privalo pažymėti lentele su numeriu.
2.4. Sektorių ir zonų dviems kiekvienos komandos sportininkams burtų traukimas abiems turams vykdomas
dalyvaujant komandų kapitonams (atstovams) iki varžybų pradžios. Burtų traukimas vykdomas komandų
kapitonų (atstovų) susirinkime nustatytu eiliškumu.
2.5. Vandens telkiniuose, kur vyks varžybos, sektorius numeris 1 visada turi būti kairėje pusėje žiūrint į
vandens telkinį ir numeracija turi eiti iš kairės į dešinę. Zonų paskirstymas nustatomas burtų keliu.

2.6. Su varžybų taisyklėmis dalyviai supažindinami ir kiekvieno etapo varžybų dieną, dalyvių įvadinio
instruktavimo metu.
2.7. Gaudoma viena plūdine meškere su vienu kabliuku, atsarginių meškerių kiekis neribojamas. Ant kabliuko
negali būti jokio svetimkūnio (kembriko, silikono, siūlų ir t.t.).
2.8. Kiekvienam varžybų dalyviui skiriama ne mažiau kaip 50 min. pasiruošimui. Iki pirmo signalo dalyviai
susineša savo įrangą prie jam paskirto sektoriaus neįeidami į patį sektorių.
2.9. Sportininkai gali įžengti į savo zonas tik po pirmojo signalo. Po šio signalo jie gali pradėti ruoštis savo
įrankius, matuotis gylį, išbandyti savo sistemas, ruoštis jaukus ir įleisti į vandenį tinklelius žuvims laikyti.
2.10.
Po antrojo signalo sportininkai turi 5 minutes iki jaukų ir masalų patikrinimo. Šis patikrinimas
visada pradedamas nuo pirmojo to sektoriaus baro likus ne mažiau kaip 15min. iki jaukinimo pradžios.
2.11.
Po trečiojo signalo sportininkai gali pradėti jaukinti Šiam jaukinimui skiriama 5 min. Jaukinimas
leidžiamas, rankomis metant rutulius į vandenį, šaudant laidyne valdoma abiem rankomis
2.12.
Ketvirtasis signalas skelbia varžybų pradžią po kurio leidžiamas tik lengvas jaukinimas (šiuo
terminu teigiama, kad jauku rutuliai gali būti daromi tik viena ranka, nespaudžiant niekur (į kibiro kraštą ar
pan.).
2.13.
Penktasis signalas skelbia, kad iki varžybų pabaigos liko 5 minutės.
2.14.
Šeštasis signalas skelbia varžybų pabaigą ir po šio signalo pagautos žuvys neįskaičiuojamos,
išskyrus atvejį kai ši žuvis jau ištraukta iš vandens signalo metu.
2.15.
Garsiniai signalai turi būti trumpi, ir signalo paskelbimu laikoma jo pradžia.
2.16.
Teisėjas privalo tikrinti:
2.16.1. jauko kiekį (matuoti reikia užmaišytą jauką, paruoštą naudojimui (sušlapintą), įskaitant žvyrą, žemę,
grūdus ir kitus, nekenksmingus faunai ir vandens telkiniui, priedus), neviršijantį 20 litrų varžyboms
(dviems turams, jei konkrečiam etapui nenumatyta kitaip);
2.16.2. tinkamą masalų kiekį pas kiekvieną sportininką. Masalų kiekis varžyboms (dviems turams) yra
limituotas iki 2,5 litro, jei konkrečiam etapui nenumatyta kitaip. Masalų kiekis matuojamas ir negali
būti suspaustas. Uodo trūklio lervų ir mažų uodo trūklio lervų (jokerio) šiame kiekyje gali būti ne
daugiau nei 1 litras, jei konkrečiam etapui nenumatyta kitaip;
2.16.2.1. visi masalai privalo būti pateikti patikrinimui specialiose “oficialiai sugraduotose” (apvaliose)
dėžutėse išskyrus ant kabliuko skirtas kabinti uodo trūklio lervas, kurios laikomos vandenyje ir gali
būti pateikiamos patikrinimui atskirai.
2.16.2.2. Maišyti gyvą jauką su pagrindiniu jauku galima tik po masalų ir jaukų patikrinimo prieš pirmą turą.
Antrame ture galima naudoti likusį po pirmo turo sumaišytą jauką.
2.17.
Tinklelio žuvims ilgį (tinklelio minimalus ilgis – 1,5 metro. Varžybų metu jis turi būti maksimaliai
panardintas į vandenį.)
2.18.
Kontroliuoti sportininko elgesį varžybų metu;
2.19.
Pasibaigus varžyboms stebėti pagautų žuvų tinklelį ir užtikrinti, kad jokie pašaliniai asmenys neįeitų
į sektorių kol neatliktas svėrimas.
2.20.
Sportininkai gali naudotis platformomis, kurių išmatavimai negali būti didesni negu 1 x 1 metro.
Šios platformos turi būti išdėstytos vienoje linijoje, ir nesiekti vandens, arba jeigu yra poreikis dalinai
vandenyje. Tokį sprendimą priima organizatoriai. Papildomos platformos gali būti statomos šalia, vienoje
linijoje su pagrindine platforma daiktų pasidėjimui. Kartais gali reikėti nutiesti liniją (virvę, stop juostą ar
pan.), kad būtų išvengta nelygumų statant platformas ir visi sportininkai sėdėtų vienoje linijoje. Ši
procedūra turi būti atlikta dar prieš prasidedant varžyboms.
2.21.
Draudžiama gaudyti žuvį arba mėtyti jauką gretimame sektoriuje.
2.22.
Savo sektoriuje sportininkai turi judėti tyliai ir tvarkingai, nekeldami triukšmo.
2.23.
Varžybų metu, griežtai draudžiama vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
3. REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA
3.1. Žuvų svėrimą ir rezultatų skaičiavimą vykdo organizatorių paskirta varžybų teisėjų komisija.
3.2. Klasifikacija komandinėje įskaitoje už vieną turą nustatoma pagal vietų, užimtų vienos komandos
sportininkų A ir B zonose, sumą.
3.3. Sportininkams su vienodais rezultatais ir pagavusiems vienoje zonoje vienodo svorio laimikį, užskaitomas
toks taškų kiekis, kuris yra lygus jų galimų užimti vietų sumos aritmetiniam vidurkiui (pavyzdžiui, du
žvejai, pretenduojantys užimti 5 vietą, gauna (5+6):2=5,5 taško (vieta) kiekvienas).
3.4. Sportininkas be laimikio gauna tokį taškų kiekį, kuris lygus vietų, kurių diapazone yra kiti jo zonos žvejai
(be laimikio), aritmetiniam vidurkiui. Jeigu zonoje yra sportininkas be laimikio arba jo paties nėra
(neatvykęs) sektoriuje, tai jis gauna atitinkantį paskutinę vietą taškų kiekį (pavyzdžiui, iš 29 žvejų 28 turi
laimikį – paskutinis be laimikio gauna 29 taškus).

3.5. Bendram etapo rezultatui nustatyti skaičiuojama vietų, užimtų per du turus, suma. Komanda, surinkusi
mažiausią vietų sumą skelbiama pirmąja ir t.t. pagal eilę.
3.6. Kai dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų (vietų) skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai
turinčiai didesnį laimikio, kurį jos žvejai sugavo per abu turus, svorį.
3.7. Jeigu per abu turus sugauto laimikio svoris yra vienodas, pirmenybė suteikiama komandai turinčiai
didžiausią per minėtus turus individualaus laimikio svorį.
3.8. Klasifikacija asmeninėje įskaitoje nustatoma pagal vietų už abu turus sumą. Sportininkas, surinkęs
mažiausią vietų sumą, skelbiamas nugalėtoju individualioje įskaitoje.
3.9. Kai dviejų ar daugiau sportininkų užimtų vietų suma yra vienoda, kiekvienam iš sportininkų skaičiuojamas
bendras dviejų turų laimikio svoris. Sportininkas, turintis didžiausią dviejų turų laimikio svorį, skelbiamas
nugalėtoju.
3.10.
Jeigu sugautų laimikių svoris yra vienodas, nugalėtoju skelbiamas žvejys, kurio laimikis viename iš
turų buvo didžiausias.
3.11.
Čempionato galutinės įskaitos nugalėtoju skelbiamas dalyvis ir komanda, surinkę mažiausią taškų
sumą už tris įskaitinius (geriausius) varžybų etapus.
3.12.
Jeigu dėl gamtinių ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma surengti vieno etapo, tai čempionato
nugalėtojas nustatomas pagal įvykusių etapų rezultatus.
4. PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
4.1. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po kiekvieno etapo. Į etapo prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi
etapo dalyviai.
4.2. Prizus etapo dalyviams gali steigti organizatoriai bei etapo/čempionato rėmėjai;
4.3. Visi etapo apdovanojimai ir prizai įteikiami etapo starto vietoje, nustačius dalyvių užimtas vietas.
4.4. Čempionato 1 vietos laimėtojai galutinėje asmeninėje ir komandinėje įskaitoje gauna Lietuvos greitojo
aukšlių gaudymo čempiono taures (atitinkamai už pergalę asmeninėje ar komandinėje įskaitoje);
4.5. Čempionato 2-3 vietų galutinėje asmeninėje ir komandinėje įskaitoje laimėtojai apdovanojami atminimo
medaliais ir diplomais;
4.6. Čempionato galutinės įskaitos apdovanojimai ir prizai įteikiami paskutiniojo etapo starto vietoje, nustačius
čempionato dalyvių užimtas vietas.
4.7. Organizatoriai turi teisę keisti prizų įteikimo tvarką, taip pat įsteigti papildomas nominacijas/prizus.
4.8. Pasibaigus sezonui, sudaromos oficialios Lietuvos greitojo aukšlių gaudymo čempionato reitingo lentelės.
5. PAŽEIDIMAI IR SANKCIJOS
5.1. Bet kokie varžybų nuostatų bei taisyklių pažeidimai čempionato metu nėra toleruojami. Dalyviai,
akivaizdžiai pažeidę šiuos nuostatus arba čempionato varžybų taisykles gali būti diskvalifikuojami iš
varžybų.
6. SKUNDAI IR APELIACIJOS
6.1. Bet kokie nusiskundimai privalo būti pateikti raštu varžybų organizatorių paskirtai teisėjų komisijai per
vieną valandą nuo etapo pabaigos (po finišo signalo).
6.2. Visi skundai, pažeidimai ir įspėjimai turi būti pranešti teisėjų komisijai ir užfiksuoti varžybų protokole.
Apie gautą nuobaudą varžybų dalyvis turi būti nedelsiant informuojamas.
6.3. Teisėjų komisija nagrinėja skundus ir apeliacijas vietoje. Pradėjus apdovanojimus, skundai ir apeliacijos
nėra priimami.
7. ELGESYS ŽAIBAVIMO METU
7.1. Jei žaibavimas prasideda prieš pasiruošimą varžyboms (turui) arba pasiruošimo metu - nė vienam
meškeriotojui neleidžiama ruošti savo įrankius; nuskamba signalas reiškiantis pasiruošimo atidėjimą. Jei
oro sąlygos leidžia ir nepraėjo pakankamai daug laiko, kad tęsiant varžybas nepasikeistų renginio grafikas,
tai varžybos gali būti rengiamos visą numatytą laiką arba sutrumpintos. Jei oro sąlygos nepagerėja, ar
pagerėja per vėlai, tai varžybos laikomos neįvykusiomis.
7.2. Jei žaibavimas užklumpa varžybų metu - turas nedelsiant stabdomas signalu ir meškeriotojai turi susirasti
priedangą. Jei oro sąlygos pagerėja ir nepraėjo pakankamai daug laiko, kad tęsiant varžybas nepasikeistų
renginio grafikas, tai po kito signalo meškeriotojai gali grįžti į meškeriojimo pozicijas ir varžybų turas gali
būti skelbiamas iš naujo.

