
Кращий рибалка ЦНТУ 2021! 
 🐟 Незабаром – проведення  внутрішньоуніверситетського заходу «Кращий 
рибалка ЦНТУ 2021» на базі СОТ «Сосновий гай» м. Світловодськ 
 🐟 Загальний призовий фонд – 2200 гривень. 
 🐟 Для учасників профспілки ЦНТУ – проживання безкоштовне. 
🐟 Реєстрація  та регламент проведення – профком ЦНТУ к. 218  
🐟 Більше інформації за номерами: 
(0522)55-92-12 – профком ЦНТУ 
 (066) 516-80-74 – Голуб Дмитро 
 
 

Положення про проведення заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» 
1. Мета і завдання 
1.1. Популяризація ловлі риби фідером та поплавцевою вудкою як способами 
активного відпочинку працівників Центральноукраїнського національного 
технічного університету. 
1.2. Підвищення майстерності працівників ЦНТУ, які захоплюються 
рибалкою та вдосконалення їх техніки володіння сучасними риболовними 
снастями. 
1.3. Визначення переможців та призерів. 
 
2. Місце і час проведення 
2.1. Спортивно-оздоровчий табір ЦНТУ «Сосновий гай» - Кіровоградська 
область, м. Світловодськ. Заїзд та підготовка 01.10.2021, проведення 
02.10.2021 р. 
 
3. Статус і характер 
3.1. Західу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021»  є неприбутковим та проводиться 
під егідою первинної профспілкової організації ЦНТУ за сприяння 
Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 
України згідно даного положення, правил проведення та положення про 
порядок зважування та визначення переможців. 
3.2. Залік особистий. Допускається наявність тренерів та помічників у 
учасників. 
3.3. Участь є безкоштовною. 
 
4. Учасники 
4.1. До участі у заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021»  допускаються 
працівники ЦНТУ-рибалки, що подали заявки до профкому ЦНТУ до 
початку заходу. Максимальна кількість учасників – 50 осіб. У випадку 
подання заявок більшої кількості, буде сформований резервний список. 
4.2. Заявка для участі може бути подана шляхом повідомлення профкому 
ЦНТУ, к. 218 або за телефоном 0665168074. 
 



4.4. Учасники заходу зобов’язані: 
- дотримуватись даного положення, правил проведення та положення про 
порядок зважування та визначення переможців заходу «Кращий рибалка 
ЦНТУ 2021»; 
- дотримуватись розпоряджень та вказівок оргкомітету. 
4.5. Учасники заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» несуть повну 
відповідальність за наслідки, до яких можуть привести порушення ними 
даного положення, правил проведення та положення про порядок зважування 
та визначення переможців заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021». 
 
5. Організатори. Суддівство 
5.1. Захід «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» проводиться під егідою первинної 
профспілкової організації ЦНТУ за сприяння Кіровоградської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України. 
5.2. Безпосереднє проведення та суддівство здійснюється оргкомітетом 
заходу згідно даного положення, правил проведення та положення про 
порядок зважування та визначення переможців заходу «Кращий рибалка 
ЦНТУ 2021». 
5.3. Члени оргкомітету здійснюють контроль за діями учасників, ведуть 
протоколи, проводять зважування та нагородження. 
5.4. Нагляд за роботою членів оргкомітету здійснює його голова. Голова та 
члени оргкомітету визначаються Організатором заходу. 
 
6. Регламент етапів змагань: 
 
07:00 – 07:30 – реєстрація учасників; 
07:30 – 08:00 – жеребкування; 
08:00- 09:00 – вхід у зону ловлі, підготовка обладнання; 
09:00 - старт етапу; 
12:00 - фініш етапу; 
12:00 – 13:00 – зважування, підведення підсумків заходу. 
 
7. Нагородний фонд 
7.1. Загальний нагородний фонд заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» 
складає 2 200 грн. (дві тисячі двісті гривень). 
І місце – 1000 грн., 
ІІ місце – 700 грн., 
ІІІ місце – 500 грн. 
 
8. Заключні положення 
8.1. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент проведення 
змагань, розмір нагородного фонду, умови участі. 
 
 
 



Правила проведення заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» 
 
1. Загальні положення 
1.1. Захід «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» поводиться з метою підвищення 
майстерності працівників ЦНТУ, які захоплюються рибалкою та 
вдосконалення їх техніки володіння сучасними риболовними снастями,  
популяризації ловлі риби фідером та поплавцевою вудкою. 
 
2. Учасники змагань 
2.1. До участі у заході «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» допускаються всі 
бажаючі працівники університету, участь яких є підтвердженою записом у  
к.218 або в телефонному режимі. 
. 
2.2. Учасники можуть отримувати будь-яку допомогу від членів оргкомітету 
окрім закидання та витягування снасті. 
 
3. Порядок проведення 
3.1. Кількість часу для ловлі риби складає 3 години. Лов риби починається 
сигналом «Старт» та завершується сигналом «Фініш». 
3.2. Сигнал «Фініш» є сигналом, що припиняє лов риби. Після цього сигналу 
та до оголошення головою оргкомітету сигналу «Зважування закінчено», 
учасникам забороняється виходити з секторів та допускати в сектори інших 
осіб. 
 
4. Правила проведення 
4.1. В кожному секторі знаходиться один учасник. Лов риби відбувається за 
допомогою одного вудлища, оснасткою з одним повідцем та одним 
одинарним гачком. Дозволяється використовувати як фідерні вудлища, так і 
поплавцеві всіх типів. 
4.2. Кількість дозволеної прикормки та насадки – не обмежується. 
4.3. Мінімальна дозволена довжина садка – 2 метра. 
4.4. Виносити рибу за межі сектора та/або передавати її іншим особам 
заборонено. 
4.5. На змаганнях до заліку приймається вся виловлена риба. 
 
5. Санкції, які застосовуються до учасників 
5.1. За порушення цих Правил та Положення про захід «Кращий рибалка 
ЦНТУ 2021» до учасників застосовуються наступні санкції: зауваження, 
попередження. 
5.2. Зауваження чи попередження може бути винесене учаснику членом 
оргкомітету або головою. Підчас заходу учасник зобов’язаний припинити 
ловлю та усунути причину, яка викликала санкцію. 
 
 

 



Положення про порядок зважування та визначення переможців 
 заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021» 

 
1.Зважування 
1.1. До зважування приймається вся риба, дозволена до вилову Правилами 
проведення заходу «Кращий рибалка ЦНТУ 2021». 
1.2. До моменту зважування учасник зобов’язаний тримати садок у воді в 
межах свого сектора. 
1.3. Відпускання риби в водойму учасником здійснюється виключно за 
сигналом голови оргкомітету. 
1.4. Зважування риби проводиться шляхом пересипання улову до тари 
сітчастого типу (або з перфорованим дном) для вільного стікання води. 
Учасник зобов’язаний бути присутнім під час процесу зважування улову. 
1.5. Улов учасника може бути повторно зважений тільки у випадку: 
- клопотання самого учасника; 
- збою процесу зважування через вихід з ладу штативу або випадання риби з 
тари зважування; 
- заміни ваг у випадку їх технічної несправності. 
1.6. Зважування улову виконується з максимальною точністю в межах 
технічного допуску вагів. 
1.7. Після підписання протоколу зважування учасником Головним суддею та 
сигналу про відпускання риби у водойму, жодні претензії щодо ваги улову 
від учасників не приймаються. 
1.8 Можливе зважування в два этапа , щоб не допустити мертвої риби(в 
водоймі переважно короп) 
  
2. Визначення переможців етапу 
2.1. За кожний грам ваги учаснику нараховується 1 бал. 
2.2. Переможцем вважається учасник, що має більшу кількість балів. При 
рівній кількості балів у учасників, перераховується кількість впійманих риб, і 
переможцем вважається той, у якого середня вага однієї риби більша. 
2.3. Нагородження переможців проводиться згідно регламенту зазначеного в 
Положенні про захід. 
 
3. Визначення переможців турніру 
3.1. За участь у заході учаснику нараховується відповідна кількість балів. 
3.2. Переможцем заходу, вважається учасник, що має найбільшу кількість 
балів, що відповідно прирівнюється до першого місця. Відповідно 
розподіляється далі друге та третє місця. 
3.3. Нагородження переможців проводиться згідно регламенту зазначеного в 
Положенні про захід. 


