
A VII-a Cupă Profesionistă  Europeană la Boilies 

A XXII  Cupă Internațională Fishing&Hunting-Maconka 

Cupă Memorială Internațională Kiraly Ivan 

 

Locația: Ungaria, Batonyterenye, lacul de acumulare Maconka 

Perioada de desfășurare: 7-12 Septembrie 2014 - 115 ore 

Adunarea și înregistrarea echipelor: Duminica, 7 septembrie, ora 11 

Tragerea la sorți:12.30 

Startul competitiei: 17.00 

Finalul concursului: Vineri, 12 septembrie, ora 12.00 

In fiecare zi, de luni până vineri, echipele primesc câte o masă caldă de la organizator 

 

Taxa de partcipare: 500 EURO de echipa 

Fond de premiere: minim 50% din încasări 

 

Se premiază locul I,II si III General, locul I de pe fiecare sector, cel mai mare crap si cel mai 

mare crap Koi 

 

Echipele vor fi formate din 2-3 pescari cu drepturi depline. 

 

Locurile de pescuit nu se aleg ci se trag la sorti, astfel: se trage mai întâi nr de ordine, apoi, în 

funcție de numărul extras, standul de pescuit. După extragerea standului, echipa are la dispoziție 

2 minute sa hotarească dacă păstrează standul extras, sau trage din nou.  Dacă decid să tragă din 

nou, standul extras la a doua extragere rămâne definitiv.   

 

Cele mai importante aspecte ale regulamentului: 

-Se punctează crapul comun, oglinda, amurul, scoicarul și mreana de la 1 kg. 

-Se pescuieşte cu 4 ( patru) lansete de echipă.  

-Se pot ţine în stand mai multea lansete de rezervă gata de atac, dar separat de celelalte 4. 

- Echipa este formată din 3 concurenţi cu drepturi depline. 

- Este OBLIGATORIE folosirea boilesurilor sau pop- up-urilor la cârlig, cu diametrul de minim 

10 mm 

- Este PERMIS să se folosească pe firul de păr, dar doar lângă boilies, a semințelor, plasticelor, 

peletelor etc. 

- NU este permisă folosirea momitorului. Se poate pescui doar cu plumb de orice formă ( chiar şi 

cu striaţii ) dar să fie de minim 60 de grame. 

- Se poate pune pastă sau nadă pe plumb. 

-. Pescuitul se face cu un singur cârlig pe montură. Este OBLIGATORIU pescuitul cu fir ataşat 

cârligului. 

- Este OBLIGATORIE folosirea monturilor care să permită eliberarea crapilor în caz de ruptură ( 

montura culisantă sau cu plumb pierdut).  

- Ca înaintaș de lansare(shockleader) se poate folosi DOAR MONOFILAMENT. Textilul se 

poate folosi doar ca și forfac 

-Este permis leadcore-ul, cu lungimea maxima de 1m 

-Standurile sunt marcate terestru, iar sectorul pe apă, de regulă, balizat. Echipamentul trebuie 

montat în totalitate în interiorul standurilor. 



- Maşinile se vor  păstra în locurile stabilite de organizatori.  

- Echipele sunt OBLIGATE să fie dotate cu saci de crap (minim 7) , saltea de primire şi spray 

pentru tratarea crapilor. Concurenţii trebuie să manevreze cu grijă crapii pe mal pentru a evita 

rănirea acestora 

-Folosirea năzii de origine animală ( vie ) este STRICT INTERZISĂ. Este permisă folosirea 

mixurilor, seminţelor, boilesurilor şi peletelor ca nadă. 

- Cantitatea de semințe este LIMITATA la 80 de kilograme în stare preparată 

-Este permisă numai nădirea manuală. Se pot folosi bastonul de nădire ( cobra ), cupa de nădire, 

catapulta, praştia, racheta de nădire şi accesoriile PVA ( fire, pungi, saci solubili)  

- Este INTERZISĂ folosirea sonarului şi a bărcii de nădit. 

-Este INTERZISĂ nădirea grea (cu racheta de nădire, SPOMB, catapulta sau cupa de nădire ) de 

la ora 19 :00 până la ora 07 :00 ( în intervalul acesta este permisă doar nădirea cu cobra ) 

 

Fir Întins!!! Echipelor participante si…mai sunt cateva locuri disponibile ;) 

Catch&Release - Nu ucide viitorul!!!! 


