
 

Положення 

проведення спортивних змагань з лову риби між членами  

Об’єднаного профкому працівників апарату АТ  «Укртрансгаз» 

03 липня 2021 року, с. Вабля, Бородянський район, Київська область 

(50°36'24.9"N 29°50'18.6"E) 

 

 
Ці правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють 

правила змагань для спортивної ловлі риби. Правила розповсюджуються на учасників змагань - 

членів Об’єднаного профкому працівників апарату (далі – ОППА) АТ «Укртрансгаз». 

 

1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Змагання з спортивної ловлі риби (далі - змагання) проводяться з метою визначення 

кращих учасників та команд, підвищення майстерності учасників, популяризації 

профспілкового руху, пропаганди риболовного спорту та здорового способу життя. 

1.2. Змагання являються особисто-командними. Результати змагань визначаються для 

кожного учасника і команди в цілому. 

1.3. Склад команд на змаганнях повинен бути - 2 учасники. 

 

2 . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

2.1. Положення про змагання розробляється учасниками та організаторами змагань та 

затверджується на засіданні профспілкового комітету. 

2.2. Організатором змагань є ОППА АТ «Укртрансгаз» (далі – організатор). 

Організатор: 

- вирішує всі питання матеріально - технічного забезпечення та комплектування 

суддівської колегії; 

- забезпечує роботу суддівської колегії щодо проведення жеребкування та зважування 

виловленої риби для об’єктивного та неупередженого визначення результатів змагань;  

- забезпечує максимально рівні умови усім учасникам; 

- розробляє логотип змагань; 

- забезпечує виготовлення футболок або ж іншої атрибутики з логотипом змагань для 

кожного учасника; 

2.3. Положення надсилається учасникам змагань та розміщується на офіційному сайті 

організатора за 2 тижні до початку змагань; 

2.4. Заявка на участь у змаганнях: 

2.4.1. Учасники подають заявки організатору змагань в термін до 22 червня 2021 року. 

Заявка повинна вміщувати таку інформацію про учасників: 

- прізвище та ім`я (повністю); 

- рік народження; 

2.5. Змагання розпочинаються о 6.00 та завершуються о 13.00, якщо інше не визначить 

головний суддя змагань. 

 

2.6. Суддівська колегія. 

2.6.1. До складу суддівської колегії входять головний суддя, суддя та суддя-секретар 

суддівської колегії. 

2.6.2. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання 

учасниками діючих правил та положення про змагання, організовує роботу суддівської колегії. 

2.6.3. Головний суддя зобов'язаний: 

- Перед змаганнями провести нараду та інструктаж членів суддівської колегії; 



- Припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують 

безпеці учасників; 

- Розглянути допущені учасниками порушення правил змагань та протести, що надходять, 

та разом з суддівською колегією прийняти рішення; 

- Після закінчення змагань, в термін до тридцяти хвилин оголосити результати змагань та 

визначити переможців змагань за наступними категоріями: 

- 1, 2, 3 місця в командному заліку (за підсумками результатів учасників команд); 

- визначити переможця у категорії «найбільша виловлена риба». 

2.6.4. Головний суддя має право: 

- Перенести початок змагань при необхідності; 

- Відмінити або тимчасово призупинити змагання через несприятливі погодні умови; 

- Проводити переміщення суддів у ході змагань;  

- Усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням 

своїх обов'язків; 

- Відмінити рішення судді, якщо воно помилкове; 

- У випадках форс-мажорних обставин головний суддя разом з організаторами можуть 

вносити тимчасові корективи в данні правила, але тільки після попередження всі учасників 

змагань. 

2.6.5. Суддя-секретар приймає заявки на участь у змаганні, проводить жеребкування та 

несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. 

2.7. Місце проведення змагань повинно бути розбите на кількість секторів, рівне числу 

команд (згідно з Положенням про змагання). Кількість секторів має бути достатньою для 

розміщення заявлених команд. 

2.8. Організатори та суддівська колегія зобов'язані забезпечити розміщення глядачів за 

межами зон так, щоб вони не заважали учасникам при підготовці до лову і під час лову. 

Відповідальність за безпеку снастей та устаткування від їх випадкового пошкодження іншими 

особами несе сам учасник. 

2.9. Категорично забороняється розміщувати рибалок на відстані менше 50 метрів від будь-

яких ліній електропередач, трансформаторів, високовольтних ліній і т.д.). 

2.10. Жеребкування здійснюється суддею-секретарем в присутності членів суддівської 

колегії і учасників змагань та має закінчитися не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку змагань. 

 

3. УЧАСНИКИ. 

3.1. До участі у Змаганні допускаються учасники, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря 

та відповідають вимогам, які визначені в положенні про змагання, та мають необхідне 

рибальське спорядження. 

3.2. Учасник на змаганні зобов'язаний бути одягненим у футболку з логотипом, мати при 

собі документи, що засвідчують його особу, а також документи, які підтверджують його 

спортивну кваліфікацію (за наявності). 

3.3. Учасник зобов'язаний знати та додержуватись цих правил, під час змагання не шуміти 

та не заважати іншим учасникам, своєчасно з'явитися на старт та фініш. 

3.4. Учасник зобов’язаний виконувати вимоги членів суддівської колегії та лікаря змагань. 

 

 

3.5. Підготовка обладнання: 

3.5.1. З дозволу головного судді учасникам дозволяється зайти в свій сектор, визначений 

під час жеребкування, та підготувати сектор, рибальські снасті та спорядження до початку 

змагань. 

3.5.2. Заборонено використовувати ехолоти, а так само інші електронні способи виявлення 

риби або проміру глибини. 

3.6. Вимоги, що пред'являються до рибальських снастей та спорядження: 



3.6.1. Кожен учасник повинен мати садок який забезпечить зберігання виловленої риби до 

завершення змагань живою. Садок повинен під час проведення змагань бути максимально 

занурений у воду. Використання інших засобів для зберігання улову забороняється. 

3.6.2. При ловлі на літню поплавкову вудку снасть для лову риби в обов'язковому порядку 

повинна мати поплавець. Перевантаження поплавця забороняється (вага оснастки, 

розташованого нижче поплавця, не повинна перевищувати вантажопідйомність поплавця), 

окрім випадків виміру глибини. 

3.6.3. Довжина вудилищ обмежена 13 метрами. Обмежень за типом застосовуваних 

вудилищ немає. На вудилище дозволяється використовувати котушку. 

3.6.4. Кожен учасник має право використовувати не більше 2 (двох) снастей (дві 

поплавочні вудки або 2 фідери, або поплавочна вудка та фідер). Кожна снасть може мати не 

більше 2 (двох) гачків. 

3.6.5. Дозволяється застосовувати лише прості одинарні гачки. Риба зараховується у всіх 

випадках зловлена на гачок, навіть якщо вона підсічена не за рот. Якщо виловлена риба 

зірвалась з гачка та впала на землю (платформу, учасника, стіл і т.д.), цю рибу учасник може 

підняти і її йому зараховують. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 

4.1. Учасники зобов'язані дотримуватися правил любительського і спортивного 

рибальства, що стосуються охоронюваних видів риб. У разі вилову риби або раків, які 

відносяться до видів, включених до Червоної книги України, така риба повинна бути негайно 

випущена в рибальські угіддя в живому вигляді і до зважування не допускається.  

4.2. Учасники зобов'язані з повагою ставитися до суддів змагань, слідувати їх вказівкам і 

виконувати їх розпорядження. 

4.3. У разі незгоди з діями суддів учасник має право подати протест у встановленому 

порядку. 

4.4. Категорично забороняється вживання алкоголь учасникам під час проведення змагань. 

 

5. ЗМАГАННЯ 

5.1. Забороняється навмисне багріння риби, навмисне збивання риби з гачка і її грубе 

зривання, що викликає травмування. 

5.2. Дозволяється використовувати для ловлі риби поплавкову, донну вудки із одним 

гачком, спінінги тощо. 

5.3. Учасники мають право підготувати будь - яку кількість снастей. Забороняється ловити 

на більш, ніж дві снасті одночасно. Над водою може знаходитись тільки дві снасті.  

5.4. Учасники можуть використовувати виділений їм сектор за своїм розсудом. Заборонено 

входити в сектор сусіда. Засоби лову можуть перетинати кордон сектора і перебувати над 

сусіднім сектором тільки при згоді на це учасника відповідного сусіднього сектора. 

5.5. У своєму секторі учасники повинні пересуватися спокійно і без зайвого шуму. 

5.6. Забороняється кидати прикормку в сектор сусіда. 

5.7. Фотографи та оператори мають право входити в сектор учасника тільки з дозволу 

самого учасника та судді. 

5.8. Риба, що вийшла при виважуванні в сусідній сектор, приймається до заліку. Якщо 

вудилище або оснастка з рибою при цьому зачепило вудилище або оснастку учасника, який 

перебуває у відповідному сусідньому секторі, то риба повинна бути негайно випущена у 

водойму. 

5.9. Головний суддя подає сигнал про наближення завершення змагань за тридцять та за 

п’ять  хвилин до фінішу, а у визначений цим положенням час сповіщає про закінчення лову. 

5.10. В якості улову зараховується вся риба, поміщена в садок до цього сигналу, а також 

риба, яка перебуває на гачку і витягнута з води (учасник зобов'язаний зняти її з гачка і помістити 

в садок відразу після сигналу). Після даного сигналу не допускається продовжувати лов риби 

або продовжувати виведення риби шляхом повторного опускання її у воду. 



5.11. Учасник повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб риба, поміщена в садок, 

зберігалася живою до приходу суддів, які проводять зважування. 

5.12. Залишаючи сектор лову, учасник зобов'язаний прибрати з нього сміття. Учасник не 

має права кидати сміття у воду під час змагання і підготовки до нього. 

5.13. Оголошення результатів та нагородження переможців повинно відбуватися не 

пізніше, ніж за тридцять хвилин після завершення зважування, якщо іншого не визначено 

головним суддею. 

 

6. ЗВАЖУВАННЯ 

6.1. Зважування проводиться безпосередньо близько до секторів учасників. Суддівська 

колегія зобов'язана провести зважування всіх уловів учасників і занести результати в протокол. 

Ваги бажано використовувати з точністю виміру в 1 грам. Зважування повинно проводитися 

тільки одними вагами. Учасники зберігають рибу в садках до закінчення зважування, потім по 

команді головного судді з необхідними пересторогами випускають її у воду. 

6.2. До приходу суддів, які проводять зважування, учасник повинен тримати свій садок у 

воді. Рибу приймає суддя, який проводить зважування, улов зважується, учасник розписується 

в протоколі, якщо у нього немає претензій до правильності визначення ваги улову. 

6.3. Учасник повинен бути присутнім при зважуванні з метою відстеження процесу 

зважування та підписання протоколу, в якому вказується вага його улову. Після підписання 

протоколу ніякі претензії щодо ваги улову не приймаються. 

6.4. Після зважування учасник поміщає зважену рибу назад в свій садок та кладе садок у 

воду. Рибу випускають лише по команді головного судді. 

6.5. Учасник може вийти зі свого сектора, щоб стежити за зважуванням інших учасників 

змагань. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Представники організатора та суддівська колегія або запрошені почесні гості 

проводять нагородження переможців змагань. 

7.2. Нагородження проводиться в урочистій обстановці, за узгодженням з представником 

організатора здійснюється вручення цінних подарунків (у разі наявності). 

 

 

 

 

Голова ОППА АТ «Укртрансгаз»                                                     Табак М.С. 


