
Nr.1 Martie 2010 Nr.1 Martie 2010 

INTERVIURI
Campionul național

Cel mai bun debut
Cel mai bun club

Cel mai bun organizator

INTERVIURI
Campionul național

Cel mai bun debut
Cel mai bun club

Cel mai bun organizator

INVIDIE MAXIMĂ
by Predescu M. 
INVIDIE MAXIMĂ
by Predescu M. 

NOUTĂȚI
FIERA DI VICENZA
NOUTĂȚI
FIERA DI VICENZA 

Retrospectiva anului
competițional 2009

Episodul I

Retrospectiva anului
competițional 2009

Episodul I

Anul competițional
Calendar complet intern și internațional

2010Anul competițional
Calendar complet intern și internațional

2010

Revista Ligii Române de Spinning



Cuprins

2009

doar Spinning
Cuprins

și Competiție

OPEN la competiții
prima confruntare - Sărulești

Știri
Expo Aventuri 2010
Proiect ACP21
Cupa Moldovei
PIKE Master

Interviuri
Paco - Campion Național 2009
Județ Gabriel - Cel mai bun debut 2009
WSB - Cel mai bun club 2009
Marius Livadarul - Cel mai bun organizator 
                 2009

NOUTĂȚI
Fiera di Vicenza

Editorial

Envy
Invidia e mare

Remember
Competiții externe 2009

Cupa
Aquamania

pg  1 pg  2

2009

Alte competiții din România



SuperPescar Nr1 (OK).qxd  12/29/09  10:24 PM  Page 7

Un alt proiect important este demararea competiţiilor 
de spinning de pe mal. Acesta an va � unul de încercări 
şi reglaje �ne. Dar de la anul credem ca putem propune 
împătimiţilor de spinning o noua competiţie la fel de 
profesionista şi la fel de bine organizată precum Campi-
onatul Naţional de Spinning din barca.

Deşi au existat şi în trecut acţiuni şi iniţiative ce vizau 
ecologia şi protecţia mediului, LRS a luat decizia că din 
acest an aceste acţiuni sa �e coordonate unitar la nivelul 
ligii prin în�inţarea unui Departament de Ecologie. Ne 
propune astfel o implicare activă şi vizibilă în acest 
domeniu prin aderarea şi demararea la acţiuni de atitu-
dine civică, iniţiative legislative, proiecte de mediu, 
mediatizarea şi popularizarea unor principii (respect 
pentru natura, respect pentru peste, catch and release, 
no kill).

Poate ne propunem prea mult poate prea puţin. Esenţial 
este ca spinning-ul a devenit o forţă, un deschizător de 
drumuri şi un fenomen ce rede�neşte lumea 
competiţiilor de pescuit.

Şi asta pentru toţi cei care participă la competiţii, 
datorită lor dar mai ales, aşa cum spune cineva acum 5 
ani, pentru că Spinning-ul merge mai departe.
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EDITORIAL
Spinningul - la un nou nivel

Liga Română de Spinning a fost un proiect ce s-a 
concretizat greu. Dar s-a concretizat. Şi cineva a spus că 
greul de abia acum începe. Pentru că după 4 campio-
nate naţionale consecutive în care a evoluţia ascend-
enta a fost continua trebuia sa existe un salt. Nu doar o 
evoluţie ci o revoluţie.

Iar acest prim număr al revistei "Năluci&Răpitori" este o 
prima dovada ca vremea amatorismului şi diletantismu-
lui a trecut. Avem planuri îndrăzneţe pentru ca ne dorim 
realizări pe măsură.

Cu o nouă echipă la conducerea Ligii Române de       
Spinning dar mai ales cu foarte multi voluntari din 
rândul sportivilor dispuşi să participe la aceste proiecte, 
sunt foarte încrezător că acestea vor deveni realizări.

În primul rând ne propune consolidarea realizărilor din 
anii trecuţi. Pentru ca în acest an este mai greu decât 
oricând. Cu siguranta necesara, scindarea în ligi valorice 
a campionatului naţional de spinning va pune cu 
adevărat la încercare soliditatea fenomenului.

Propunerea de propulsare a imaginii LRS ne duce 
pentru prima oara la Expo Eventuri, unde va vom putea 
raspunde la intrebari si prezenta viitoare proiecte la 
propriul nostru stand.  

Stefan Dinu
Vicepresedinte LRS

Sponsor o�cial al Campionatului National de Spinning - Turneul Aventuri la Pescuit

Privim doar inainte... dar invatam din trecut!
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I. Program de desfasurare:

Vineri, 9 aprilie
18:00 Sedinta tehnica

Sambata, 10 aprilie
06:30 Pregatire si intrare pe apa
07:00 - 14:00 Mansa 1
15:00 Pranz (optional)
15:30 A�sarea rezultatelor partiale

Duminica, 11 aprilie
06:30 Pregatire si intrare pe apa
07:00 - 14:00 Mansa 2
15:00 Pranz (optional)
15:30 A�sarea rezultatelor �nale
16:30 Festivitatea de premiere

Singura specie punctabila este salaul. Dimensiunea 
minima 40 cm.
Pestii vor putea � retinuti doar pe agrafe. Retinerea 
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OPEN la competiții
prima confruntare - Sărulești

Avand ca sponsor principal revista "Aventuri la 
Pescuit", Campionatul National de Spinning 
debuteaza si anul acesta, asa cum ne-a obisnuit in 
ultimii ani, pe lacul Sarulesti. La inceputul lunii aprilie 
cea mai ravnita pista de competitie din Romania isi 
deschide din nou portile, gazduind primul duel din 
cadrul Ligii Open, Cupa Jaxon - WSB Sarulesti. 

Atmosfera, premiile consistente, agresivitatea si talia 
salailor ce populeaza acest lac sunt doar cateva dintre 
motivele pentru care ar trebui sa va regasiti pe lista 
participantilor. 

CAMPIONATUL NATIONAL DE SPINNING AVENTURI 
LA PESCUIT LIGA OPEN:
Cupa JAXON - WSB Sarulesti 2010
  
Organizator: Clubul de Pescuit Sportiv West Spinning 
Brigade 
Sponsor unic:  SC BEST FOR FISHING SRL
Numar maxim de participanti: 100
Data limita pentru inscrieri: 2 aprilie 2010

Pentru locurile ramase libere, orice alta persoană inter-
esata se poate inscrie in perioada 15.03.2010 – 
2.04.2010.

DATA LIMITA de INSCRIERE: 2.04.2010

Dat �ind faptul ca numarul locurilor este limitat, depar-
tajarea va � facuta in ordinea cronologica a efectuarii 
platii.
Concurentul va � considerat inscris in momentul in care 
taxa de participare a intrat in contul organizatorului, ce 
va � stabilit pe baza extrasului de cont.

In situatia in care membrii de club se inscriu ulterior 
perioadei în care au prioritate, vor � tratati in conditii 
egale cu cei care nu sunt inscrisi intr-un club.

Cei care au achitat taxa ulterior ocuparii celor 99 de 
locuri vor primi banii inapoi prin virament bancar sau 
curierat.

 
IV. ANTRENAMENTE:

Antrenamentele se vor desfasura in perioada prevazuta 
de regulament, in conditiile impuse de administratorul 
lacului Sarulesti. 

Pentru informatii si inscrieri va rugam sa il contactati pe 
dl. Adrian Paduraru “PACO” , tel.0723821842 sau 
0767807714, paco@radutalake.ro

V. PROTOCOL:

In taxa de inscriere nu este inclusa masa.
Precizam ca suntem in tratative cu o �rma de cattering 
care sa asigure contracost pranzul de sambata si dumi-
nica pentru doritori. Vom reveni cu amanunte in timp 
util.

VI. DIRECTOR DE CONCURS:

Stefan Tudose
Mail: stefangler@yahoo.com, contact@wsbteam.com

peştilor în juvelnice este strict interzisa. Concursul se 
desfasoara dupa regulamentul Campionatului National 
de Spinning din barca 2010, pe care va invitam sa il 
parcurgeti la urmatoarea adresa: http://www.lrs.ro/

II. PREMII:
Premiile constau in articole de pescuit si sunt oferite de 
sponsorul etapei, SC BEST FOR FISHING SRL.
Acestea totalizeaza 7.000 lei, dupa cum urmeaza:

 Locul 1: in valoare de 3.000 lei;
 Locul 2: in valoare de 2.000 lei;
 Locul 3: in valoare de 1.000 lei;
 Cea mai mare captura: in valoare de 1.000 lei

III. TAXA DE PARTICIPARE SI PLATA EI
Valoarea taxei de participare: 350 lei
Numar maxim de participanti: 100

Plata taxei de participare inseamna acceptarea si 
respectarea de catre concurent a Regulamentului Cam-
pionatului National de Spinning din barca 2010 
(http://www.lrs.ro/ ) si a regulilor organizatorului 
enuntate in prezentul anunt.

Inscrierile incep in data de 8.03.2010 si se incheie in data 
de 2.04.2010, sau în momentul ocuparii tuturor locurilor 
disponibile. 

Plata taxei de inscriere se va realiza prin virament bancar 
in contul clubului organizator:
- titular cont: CL. DE PESCUIT SP. WE ST SPINNING 
BRIGADE” (va rugam sa mentionati denumirea titularu-
lui exact cum apare mai sus, altfel putand aparea prob-
leme la virament. Din pacate, la deschiderea contului 
functionarul de la banca asa a gasit de cuviinta sa pres-
curteze denumirea clubului, pentru a incapea in casuta 
destinata numelui titularului contului. Birocratia noastra 
cea de toate zilele.... ) 
- c.i.f. 21101083, 
- nr. cont RO28 WBAN 2511 0000 0281 5406, 
- deschis la Intesa Sanpaolo Bank, Sucursala Arad. 
Va rugam mentionati : taxa participare Cupa WSB 2010, 
numele concurentului si clubul din care face parte (daca 
este cazul).

Membri celor 15 cluburilor a�liate LIGII ROMANE DE 
SPINNING (mentionate pe saitul LRS – MEMBRI LRS: 
http://www.lrs.ro/membrii_LRS.php ) au prioritate la 
inscrierea în concurs, în perioada 08.03.2010 - 
14.03.2010.

West Spinning 
Brigade
www.wsbteam.com



lucru foarte bun mai ales ca in zilele noastre ne ajuta 
foarte mult si tehnologia. 
  
Stefan DINU: Care este cel mai important lucru pentru a 
avea rezultate in competitii? 
  
Paco: In primul rand mana si intuitia; cine nu este dotat, 
indiferent de echipamente si de perseverenta, nu va � 
decat un pescar mediocru. In al doilea rand conteaza 
foarte mult sa ai adversari pe masura. 
  
Stefan DINU:Este important ca un sportiv sa faca parte 
dintr-un club? 
  
Paco: Depinde de club. Normal ca e foarte bine sa faci 
parte si sa ai sustinerea unui club si cred ca cele mai 
puternice cluburi au la baza prietenii adevarate. Una 
dintre cele mai mari satisfactii ale mele e aceea ca am 
reusit sa ne organizam in cluburi care s-au a�liat intr-o 
liga. 
  
Stefan DINU: Ce parere ai de impartirea in divizii 
valorice? 
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Interviu Ion „PACO” DUMITRU
Campion național 2009

Stefan DINU: Salut, Paco si multumesc pentru acest 
interviu. Pentru inceput tin sa te felicit pentru Titlul de 
Campion castigat in 2009. A fost greu?
  
Paco: Multumesc si eu, si salutare tuturor pescarilor de 
spinning. Anul care a trecut a fost greu pentru toata 
lumea, dar mai putin greu pentru noi pescarii. Greu... 
Usor... Ce mai conteaza? Important e ca s-a terminat cu 
bine. 
  
Stefan DINU: Esti unul dintre cei mai vechi participanti 
la competitiile de spinning. Cum era atunci, la inceput si 
cum e acum? S-a schimbat in bine sau in rau fenom-
enul? 
  
Paco: E adevarat ca sunt unul dintre pionierii spinningu-
lui din Romania si e la fel de adevarat ca este o mare 
diferenta intre "atunci" si "acum". Lucrurile s-au schim-
bat si in bine si in rau, dar mai mult in bine. "Atunci" 
�ecare pescuia pe cont propriu, nu existau echipe, nu 
exista Liga, eram noi, pescarii si ei, pestii. "Acum" insa 
miza este mult mai mare, exista un campionat, exista 
titluri si premii si exista si orgolii. Competitia este un 

  
Paco: Pai si in fotbal exista mai multe ligi: Liga lui Mitica 
si restul!!! O competitie adevarata trebuie sa se 
desfasoare pe mai multe nivele de di�cultate. Si cum se 
poate realiza cel mai bine acest lucru daca nu prin 
impartirea in divizii valorice? 
  
Stefan DINU: Ce crezi despre calendarul competitional 
de anul acesta? Spune-ne cateva cuvinte despre �ecare 
concurs.
  
Paco: Nu pot sa am decat pareri foarte bune despre un 
calendar competitional la realizarea caruia am participat 
activ. Cat despre concursuri sunt atatea de spus incat ar 
� mai bine sa le tratam pe �ecare in  parte atunci cand le 
va veni randul. 
  
Stefan DINU: Va face cleanul diferenta anul asta? Crezi 
ca aceasta specie este sau nu este o specie relevanta in 
competitii? 
  
Paco: Din punctul meu de vedere, si nu numai, pescarul 
de spinning nu este complet daca nu poate ataca 
cleanul sau pastravul. Sa nu uitam ca spinningul nu 
inseamna numai stiuca, salau si biban. De aceea cred ca 
intotdeauna cleanul va face diferenta; cleanul este un  
fel de Lancelot al Mesei Rotunde, un cavaler. Apoi 
ganditi-va la zonele in care se gaseste cleanul, zone de 
munte, ganditi-va la concursurile din Muntii Apuseni si 
la peisajele de acolo. Liga promoveaza si imagine, nu 
numai pescari, prin aceasta promovand turismul si 
implicit Romania ca tara. 
  
Stefan DINU: Ce parere ai de competiitiile internation-
ale de anul acesta? Avem vreo sansa? 
  
Paco: Competitiile sunt destul de tari, dar cea mai tare, 
de departe, este aceea de pescuit la pastrav. Bineinteles 
ca sunt sanse dar trebuie neaparat sa existe coeziune in 
echipa si neaparat antrenamente in prealabil. Se stie ca 
echipa nationala a Romaniei a mai participat la astfel de 
competitii, facand  chiar o �gura buna. Colegii nostri 
care au participat acum cativa ani la Campionatul 
Mondial de Pescuit la Pastrav din Italia pot con�rma 
acest lucru.

Stefan DINU: Ce masura crezi ca ar imbunatatii concur-
surile de spinning din C.N.S.? 
  
Paco: Cred ca am ajuns la un nivel la care trebuie sa 
consolidam ceea ce am realizat pana acum si abia apoi 
sa incercam sa luam masuri noi. 

Stefan DINU: Multumesc mult pentru interviu si Fir 
intins la competitiile internationale si in campionatul 
intern.

Stefan Dinu
Vicepresedinte LRS

Paco veteran al competitiilor la rapitori

Nicidecum un strain al podiumului



Primul meu contact cu pescuitul la bass a fost in 
2008, in cadrul sesiunii de antrenamente de pe Fiume 
Brenta, Italia. Am facut atunci impreuna cu restul 
lotului primii pasi timizi catre pescuitul la bass. Am 
inceput sa constientizam complexitatea si dimensiu-
nile acestui tip de pescuit si am inteles de ce in tarile 
in care bass-ul este prezent, el constituie elementul 
principal al tuturor competitiilor de anvergura.

A fost o adaptare ceva mai di�cila, era o specie la care 
nu mai pescuisem niciodata, iar tehnicile clasice ale 
pescuitului la bass nu ne erau deloc familiare. Usor 
usor insa, urmarind indicatiile ghizilor, am reusit si 
primele capturi. Talia exemplarelor capturate nici ca 
mai conta. Totusi, pentru ca am luat lucrurile in serios 
inca din primul moment, hotarati �ind sa facem o 
�gura frumoasa la prima participare la un astfel de 
campionat, orice captura �e ea cat de mica, valora 
enorm. Era un progres semni�cativ, o noua lectie 
parcursa cu brio. 

Dupa sesiunea de pe Fiume Brenta am mutat antre-
namentele la piscina hotelului. Aici, mizand pe 
vizibilitatea crescuta a apei din piscina, incercam sa 
descoperim �ecare detaliu legat de evolutia nalucilor 
preferate de bass. Erau forme, culori si dinamici care 
ne erau complet straine pana in acel moment, fapt ce 
scadea si increderea in eventualul lor succes. Insa 
prin persistenta, organizare si munca in echipa, lotul 
de spinning a reusit un merituos loc 4, �ind foarte 
aproape de podium. Acesta a fost primul contact 
direct al  romanilor cu bassul si declansatorul a ceea 
ce avea sa urmeze.

Experienta de anul trecut din Mexic, unde am partici-
pat alaturi de Petre German, avea sa ne deschida si 
mai mult ochii. Tehnicile si nalucile de pescuit la bass 
descoperite in Italia erau doar punctul de plecare . 
Ne-am lovit aici de cu totul alte conditii, alta confor-
matie a pistei de concurs. Toate acestea cereau 
tehnici si echipamente diferite de cele folosite in 
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Ideea unui astfel de proiect a inceput sa capete contur odata cu intoarcerea din Mexic, tara care a gazduit cea 
de-a cincea editie a Campionatului Mondial de Bass pe natiuni.

Avand in spate doua participari si un loc patru la Campionatele Mondiale de Bass, era necesara formarea in 
cadrul LRS a unui nucleu responsabil de promovarea si informarea pescarilor romani cu privire la acest tip de 
pescuit. Sumele imense de bani, sponsorii si partenerii media, precum si numarul foarte mare de participanti 
ce caracterizeaza acest gen de competitii ne-au facut cel putin curiosi pe multi dintre noi. Era un etalon al 
performantei usor diferit de cel cu care eram obisnuiti. 

Italia. Acest lucru ni l-au con�rmat si italienii prezenti pe 
El Cuchillio, care ne sfatuiau sa uitam tot ce am invatat 
pe Lago di Garda. Aici  conditiile erau cu totul diferite. 
Bineinteles ca lucrurile elementare invatate in Italia 
ne-au fost de folos, insa pe langa acestea experienta 
Mexic 2009 a adaugat un surplus imens de informatii 
despre pescuitul bassului. Tot aici am primit si invitatia 
de a participa la cea de-a doua editie a "European Bass 
Meeting", intalnire depre care am scris la sectiunea de 
blog a site-ului LRS.

Totusi, pe langa cele scrise pe blog, la conferinta s-a 
dezbatut pe larg viitorul bassului in Europa. Fiecare 
natiune a prezentat problemele cu care se confrunta 
legate de pescuitul la bass.

Scurt istoric al bassului

Bassul este un peste originar din Statele Unite, care a 
patruns ulterior si pe restul continentelor. In functie de 
climat acesta s-a dezvoltat foarte bine in unele tari din 
Europa si Asia. In Europa, bassul exista de mai bine de 
100 de ani in tari precum Italia, Spania sau Portugalia. 
Cum Romania nu se regaseste momentan pe aceasta 
lista, am incercat sa caut locatii cu bass a�ate in vecina-
tatea tarii. Am a�at de Ungaria, Serbia, Austria si Croatia, 
ca posibile destinatii pentru pescarii autohtoni inter-
esati de acest tip de peste. Practic, proiectul BASS Roma-
nia isi propune si facilitarea accesului pescarilor romani 
in aceste zone limitrofe ce tin bass. 

Desi bassul este prezent de multa vreme pe continentul 
european, el este considerat in continuare o specie 
invaziva, care ar putea produce pagube biodiversitatii. 
Asadar legislatia europeana interzice popularea cu bass, 
pe motivul ca prezenta acestuia ar duce la disparitia 
celorlalte specii de pesti. Evident ca aceste a�rmatii mi 
s-au parut usor exagerate , motiv pentru care am cerut 
mai multe detalii reprezentantilor tarilor enumerate mai  
sus, unde exista campionate nationale puternice de 
pescuit la bass.

Adrian Șpiac
Capitanul echipei 
naţionale

Membru al clubului
West Spinning Brigade
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Se pare ca se lovesc cu totii de aceasta legislatie, care se 
opune vehement popularilor cu bass. Bun, nu va 
inchipuiti ca asta i-a oprit pe italieni, spanioli sau 
portughezi sa faca populari. Ele se fac in mod constant, 
doar ca pe ascuns. Ma interesa totusi ce efect are bassul 
asupra celorlalte specii, daca intr-adevar exista acel 
efect drastic pe care-l combate legistatia europeana. 

Am primit cam acelasi raspuns de peste tot. Initial, in 
momentul patrunderii bass-ului in ecosistem, restul 
speciilor pot suferi o usoara diminuare, insa dupa o 
perioada relativ scurta se ajunge la un echilibru. Bassul 
ajunge sa se integreze, sa faca parte din biotop. Asta 
evident daca conditiile climaterice ii permit supravietu-
irea si dezvoltarea. Este exact cazul tarilor in care bassul 
exista de mai bine de 100 de ani, face deja parte din 
biotop si convietuieste impreuna cu restul speciilor.

Tocmai din aceasta cauza, tarile cu bass prezente la 
conferinta, doresc sa demareze un proiect comun 
pentru modi�carea acestei legi. Perspectivele 
economice si sociale deschise de pescuitul la bass sunt 
mult prea mari pentru a � ignorate, mai ales cand e 
vorba de un continent intreg.

Un alt aspect interesant pe care l-am observat este ca si 
ei urmeaza indeaproape exemplul oferit de competitiile 
americane de bass. Mi-am adus atunci aminte de revolu-
tia spinningului romanesc inceputa odata cu introduce-
rea tehnicilor si echipementelor de peste ocean. 
Lansetele scurte, usoare si senzitive, tehnicile de pescuit 
la wallaye sau pan�sh adaptate la salaii si bibanii mio-
ritici, monturile o�set, toate acestea au dus la evolutia 
spinningului din Romania si conturarea unui Campionat 
National puternic. In plus, a crescut mult cererea de 
articole de pescuit de calitate de provenienta americana 
si astfel s-a dezvoltat o piata consistenta. Si credeti-ma 
pe cuvant, dupa multiple perindari prin magazinele si 
targurile de pescuit de peste hotare, am vazut foarte 
putine produse care nu se gasesc si in Romania.

Revenind, unul dintre exemplele bune oferite de ameri-
cani este legat de limita de retinere a pestilor. Acestia au 
implementat urmatorul sistem, care a dus la o regener-
are rapida a populatiei de bass. Regula este foarte 
simpla si suna in felul urmator: in interiorul unui inter-
val de lungime toti pestii trebuie eliberati, iar in afara 
acestui interval se poate retine un numar limitat de 
exemplare de bass. Acel interval sau numarul exem-
plarelor retinute pot sa difere la tara la tara. Ideea de 
baza este ca pestii de o anumita talie care fac deliciul 
pescuitului si care transforma competitiile in niste 
reusite prin prisma numarului de capturi, trebuie 
eliberati in totalitate. Este un sistem la care tot mai 
multe tari europene vor sa adere.

Ce-si propune Bass Romania?

Bass Romania va demara initial sub forma unei plat-
forme web: bass.lrs.ro. Aici vom incerca sa prezentam 
detalii comportamentale, sa scotem la lumina echipa-
mentul, tehnicile si nalucile folosite in acest tip de 
pescuit. Vor exista articole, imagini explicative si clipuri 
video in care vom prezenta cele descrise mai sus. De 
asemenea vom crea o sectiune de discutii cu privire la 
acest subiect.

Pentru conturarea unei colectii importante de informatii 
legate de bass avem nevoie de aportul vostru, al pesca-
rilor de spinning interesati de acest fenomen. Daca aveti 
articole, imagini sau cunoasteti posibile destinatii 
pentru pescuitul bassului nu ezitati sa ni le impartasiti. 
Mai devreme sau mai tarziu bass-ul va patrunde si pe 
aceste meleaguri, asadar haideti sa �m pionierii acestui 
fenomen ce acapareaza competitiile din intreaga lume. 

Rosul... sa �e oare culoarea castigatoare?



concureze in cadrul turneelor Ligii dar care   nu au un 
club a�liat L.R.S in orasele lor.

Stefan Dinu: Care au fost primele impresii la intaiul 
contact cu un concurs de spinning?

Gabi Judet: Imi aduc aminte cu placere de primul 
concurs de la Sarulesti, din Aprilie 2009. Erau multe 
informatii noi, multa lume noua, dar era un cadru priete-
nesc, al unor oameni pe care ii aduna o pasiune, 
pescuitul, mai ales ca intrecerea se tinea pe o balta 
frumoasa, care tine foarte mult peste si, mai mult de 
atat, exemplare frumoase. Sper ca spiritul concursurilor 
sa ramana acelasi astfel incat debutantii din anul acesta 
sa ramana, ca si mine, cu o amintire placuta.

Stefan Dinu: Dar acum? Ti-ai schimbat parerea?
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Interviu Județ Gabriel
Debutantul anului 2009

Stefan Dinu: Salut, Gabi. Multumesc ca ai acceptat 
acest interviu. Esti detinatorul premiului "Debutantul 
anului". Cum se vedea competiţia  de spinning, L.R.S. si 
Campionatul Naţional de Spinning din afara fenomenu-
lui?

Gabi Judet: Salut, Ştefan si salut, tuturor cititorilor. Pot 
sa va zic ca pentru mine   a fost ceva extraordinar 
obţinerea acestui premiu pentru ca nu ma aşteptam sa 
am asa rezultate bune pe parcursul anului 2009. Sincer 
din afara se vedea ca o manifestare unde nu prea aveai 
acces si nici multe informatii nu puteam obtine despre 
acest turneu. Erai conditionat de faptul de a face parte 
dintr-un club si, cu putin noroc, in momentul in care 
m-am hotarat sa particip, in orasul meu era in�intat 
clubul Esox, club la care am reusit sa ma a�liez. Sunt insa 
convins ca sunt pescari buni  in tara care    ar dori sa 

preferata?

Gabi Judet: Tehnica preferata este pescuitul la naluci 
mici, usoare, cu echipamente light si ultralight , specia 
preferata �ind cleanul.

Stefan Dinu: Care este tehnica la care crezi ca mai ai de 
lucru?

Gabi Judet: Pescuitul la plastice, in care am si facut cele 
mai mari investitii in ultimul timp.

Stefan Dinu: Care este aspectul esenţial pentru ca un 
pescar sa aiba succes in competiţiile   de spinning 
(echipament, experienţă, antrenament, cunoaşterea 
pistei) ?

Gabi Judet: Toate acestea sunt foarte importante, dar 
cel mai important lucru este ambitia. Vorba unui mare 
pescar roman si in acelasi timp prieten de-al meu: " Un 
pescar bun este un pescar atent" (by Gyorg).

Stefan Dinu: Acum ca ştim calendarul competiţional 
pentru 2010, din punctul tău de vedere, va � uşor sau 
di�cil?

Gabi Judet: Pentru mine consider ca va � foarte greu, 
deoarece am 3 din 6 piste in Sudul tarii si una in 
Moldova, la aproximativ 400 km de Bistrita. Cam  
departe pentru antrenamente. Oricum nimic nu este 
imposibil si sper ca voi face o �gura buna si anul acesta.

Stefan Dinu: Ce crezi ca ii lipseşte prezentului calendar 
competiţional?
 
Gabi Judet: Stiuca, pentru ca este unul dintre cei mai 
spectaculosi rapitori . 

Stefan Dinu: Un obiectiv personal anul acesta?
 
Gabi Judet: Lotul national.

Stefan Dinu: Mulţumesc pentru timpul acordat şi îţi 
doresc tradiţionalul „Mulţi, mari şi deşi !”

Gabi Judet: Multumesc si eu si sper sa ne vedem pe 
apa.

Gabi Judet: Nu, nu mi-am schimbat parerea deoarece 
organizatorii intregului an competitional 2009, zic eu, 
au avut grija sa pastreze atmosfera prieteneasca de la 
Sarulesti si, cunoscand fenomenul din ce in ce mai bine, 
am devenit si mai doritor sa merg mai departe.

Stefan Dinu: Pentru un debutant, e important sa faca 
parte dintr-un club?

Gabi Judet: Este vital, zic eu, ca sa poti avea rezultate. 
Trebuie sa le multumesc colegilor de la Esox (Radu, 
Sorin, Cristi ) care au crezut in mine si mi-au impartasit 
enorm din cunostintele si experientele lor, fara de care 
cu siguranta nu aveam aceste rezultate. De unul singur 
iti trebuie mult timp sa intelegi viata pestilor si sa inveti 
tehnicile avasnsate de pescuit.

Stefan Dinu: Crezi ca exista diferenţe intre pescuitul 
competiţional şi cel de week-end?

Gabi Judet: Sunt doua lucruri total diferite. De exemplu, 
eu, in 2009 nu am mers nici macar odata la pescuit pe 
raurile   din apropiere, cum mergeam cu ani  înainte, 
pentru ca nu am avut timp. A trebuit sa pescuiesc pe 
lacurile din cadrul turneului, in antrenamente, ca sa am 
şanse  reale sa ies in fata. Dar, bineinteles, �ind foarte 
pasionat de pescuit, am considerat acest lucru ca un pas 
înainte de la pescuitul de weekend la cel de competiţie.

Stefan Dinu: Este bene�ca decizia de în�inţare a Ligii 
MASTER?

Gabi Judet: Categoric „da”, deoarece, asa cum ziceam si 
in deschidere, din afara era perceput ca un fenomen 
relativ inchis. Acum lucrurile stau altfel deoarece la Liga 
Open poate sa vina oricine, fara a face parte dintr-un 
club, plus ca, odată venit, face cunostinta cu o gramada 
de cluburi unde ar putea sa devina membru oricand.

Stefan Dinu: Crezi în succesul acestei hotărâri sau crezi 
ca a fost o decizie pripita?

Gabi Judet: Cred in succesul acestei hotarari, cred ca 
este decizie luata pentru viitorul pescuitului si al manife-
starilor de acest gen deoarece da sansa mai multor 
oameni sa intre in competitie, iar daca ar � ceva la care 
sa ma gandesc ca ar putea � un impediment ar � criza 
economica actuala, dar sunt convins ca vom trece 
impreuna si peste asta. 

Stefan Dinu: Care este tehnica preferata? Dar specia 

Stefan Dinu
Vicepresedinte LRS



rol de vaslas) din partea gazdelor. Numarul mare de 
romani prezenti in competitie a facut ca o parte dintre 
noi sa pescuim din aceeasi barca cu un coleg din delega-
tia Romaniei. Competitia s-a desfasurat pe lacul 
Ostraket, din apropierea oraselului suedez Lyksele. 

Ca si in 2007, romanii au fost printre protagonistii aces-
tei competitii, de data aceasta avandu-i ca principali 
adversari pe pescarii cehi. In timp ce noi am mizat in 
special pe oscilante usoare, cehii au pescuit cel mai mult 
la swimbaituri, iar faptul ca aceasta competitie s-a 
desfasurat mai tarziu, intr-o perioada ceva mai rece 
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Retrospectiva competițiilor 
externe 2009
Laponia, Norvegia Mexic

“Revolutia de catifea” a spinningului romanesc din 
primavara anului 2006 a adus cu sine, pe langa o crest-
ere uniforma si continua a nivelului competitiei si a 
numarului de participanti, si o �nalitate pentru loturile 
nationale rezultate, concretizata, an de an, prin partici-
pari la cupe si campionate mondiale. 

Pentru anul 2009, s-a considerat ca prioritatea numarul 
1 este participarea lotului national (rezultat in urma 
CNS-AVP 2008) la Campionatul Mondial de pescuit la 
bass din Mexic.  La jumatatea anului, perspectivele 
�nanciare privind participarea la aceasta competitie 
erau destul de sumbre, astfel incat cei doi sponsori -AVP 
si PVTV(la acea vreme F&H)- au decis ca echipa (formata 
din Petre German, Adi Spiac, Eugen German, Ioan 
Radu-Mihail si Eugen Cozma) sa participle pe cheltuiala 
AVP la doua concursuri in cadrul “Lapland Fishing Festi-
val”, (unul la stiuca din barca, iar celalalt la pastrav de pe 
mal), urmand ca F&H sa achite catre LRS o suma de bani 
echivalenta cu cheltuielile AVP pentru aceasta partici-
pare.
 
Banii intrati astfel in conturile ligii, alaturi de alte eventu-
ale sponsorizari (ceva promisiuni existau la momentul 
respectiv) urmau sa duca echipa in Mexic. Din pacate, 
scindarea F&H precum si lipsa altor fonduri au condus la 
imposibilitatea prezentei unei echipe complete la cam-
pionatul Mondial de Bass. Eforturile solitare ale lui Victor 
Hodorog (devenit intre timp membru al noii echipe 
PVTV) au adus in conturile ligii o parte din banii promisi 
exact cu doua zile inainte de data limita pentru plecarea 
in Mexic. In aceste conditii, s-a hotarat ca Romania sa �e 
totusi prezenta chiar si cu o singura echipa la individual, 
formata din primii doi clasati in CNS 2008 – Petre 
German si Adi Spiac. Absolut remarcabila atitudinea 
PVTV, care a achitat ulterior intreaga datorie catre LRS, 
desi de publicitate din partea acesteia pro�tase F&H. 

Sa luam asadar pe rand cele trei competitii si sa vedem 
ce s-a intamplat acolo:
Cupa Mondiala de pescuit la stiuca – Suedia
Regulamentul acestei competitii prevedea ca dintr-o 
barca sa pescuiasca doi pescari, avand un arbitru (si cu 

capturate, reusind si captura concursului, o stiuca de 
96cm. Pe celelalte doua locuri ale podiumului s-au 
situate doi pescari cehi. Intre primele zece locuri s-au 
mai clasat alti trei pescari romani (Andy Arif pe 4, Petre 
German pe 6 si Eugen Cozma pe 7).
 
Cupa Mondiala de pescuit la pastrav – Norvegia
Dupa cateva zile de antrenamente si pescuit de relaxare 
pe raul Vefsna – unul dintre cela mai celebre rauri de 
pastrav din Norvegia, am intrat in mansele celei de-a 
doua competitii din cadrul Lapland Fishing Festival, 
Cupa Mondiala de pescuit la pastrav (ei spuneau ca de 

mare, in realitate au punctat toate salmonidele captu-
rate, inclusiv lipanii). 

Pescuitul de competitie de pe mal era o noutate pentru 
absolut toti componentii delegatiei Romaniei. In aceste 
conditii, lupta pentru locurile fruntase ale clasamentului 
parea mult mai grea, mai ales in conditiile in care echipa 
Cehiei era campioana mondiala en-titre la pescuitul de 
pe mal, in urma competitiei castigate in anul 2008 in 
Bulgaria. Doua dintre cele trei manse ale concursului 
s-au desfasurat noaptea, pe o ploaie mocaneasca, 
facand misiunea pescarilor extrem de di�cila, in special 
pe sectoarele unde deplasarea pe mal nu era posibila. 

Am realizat faptul ca pescuitul de competitie de pe mal 
nu poate oferi sanse egale tuturor participantilor, 
sectorizarea neavand cum sa �e facuta intr-un mod 
100% obiectiv. In timp ce pe unele sectoare nu s-a prins 
niciun peste sau chiar nu a existat niciun atac in cele trei 
manse, pe altele din aceeasi categorie de bonitate toti 
cei trei pescari prezenti in cele trei manse au avut nenu-
marate atacuri si capturi.

Adaptandu-se cel mai bine si avand si sansa de partea 
sa, Eugen Cozma imbina perfect pescuitul la voblere cu 
pescuitul la oscilante mici si grele si reuseste sa-si 
adjudece trofeul, devansand un suedez si un ceh. In 
primele zece locuri s-au mai a�at inca trei pescari 
romani, pe locurile 4-5-6, a�andu-se Petre German, 
Andy Arif si Eugen German.

decat cu doi ani in urma, a facut ca lupta intre reprezent-
antii celor doua stiluri de pescuit sa �e mult mai echili-
brata. Punctarea pestilor din cele doua manse se facea 
prin aditionare, o mansa ratata neinsemnand iesirea din 
competitie. Pro�tand cel mai bine de informatiile din 
cele cateva zile de antrenamente, Adi Spiac reuseste sa 
castige competitia, cu 601cm adunati din cele 9 stiuci 

Petre German
Membru  club Drill

www.drill.ro/team

Echipa nationala a Romaniei 2009

Ape deosebit de curate si ingrijite.



manse… (cate cinci pesti in mansele 1 si 3 si patru in 
mansa 2).  Am vazut ce inseamna organizarea unui Cam-
pionat Mondial, cu tribune, cu aproximativ doua mii de 
spectatori la ultima mansa, cu masuratori (de fapt 
cantariri) facute in ordine si in deplina siguranta pentru 
pesti, cu un sta� de organizare care depasea numeric cu 
mult lotul de participanti.
 
Prezenta la un astfel de eveniment este ea insasi o 
performanta pentru un pescar roman. Din pacate, cel 
putin in conditiile in care se pescuieste pe un lac unde 
tehnici ca pitching , �ipping sau skeeping sunt esentiale 
pentru a avea capturi remarcabile, cred ca echipa Rom-
aniei nu va avea sanse reale pentru inca un loc fruntas 
prea curand. Pe un lac cu putine capturi si un pescuit 
�nesse, cum a fost la CM de bass din Italia din 2008, 
sansele noastre cresc exponential.

Concluzia, la care am ajuns impreuna cu Adi, este ca, 
decat sa-i um�i ochii batranelului de la parter intr-o 
competitie cu o miza modica si cu o organizare mult mai 

slaba decat etapele noastre de campionat, mai bine iti incerci sansele intr-o lupta corp la corp cu Mike Tyson (aici 
l-am citat pe Masivu’), sperand sa-l dobori cu ajutorul norocului. Cu alte cuvinte, pentru viitor cred ca LRS trebuie sa 
aiba in vedere exclusiv participarea la competiile FIPS. Diferenta este mai mult decat uriasa.
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Campionatul Mondial de Bass – Mexic
Dupa cele doua competitii din Laponia, am avut sansa 
sa pescuiesc – alaturi de si in echipa cu Adi Spiac, la ceea 
ce inseamna cu adevarat competitie mondiala de spin-
ning – Campionatul Mondial de Bass. Concurand impo-
triva unor nume ca Todd Faircloth, Tom Mann jr. sau 
Gary Yamamoto, intelegi mai bine de ce competitiile de 
bass de peste ocean au ajuns la un asemenea nivel. 
Pescari profesionisti sub toate aspectele… fara alcool, 
fara stat seara la povesti, disciplina totala si o organizare 
impecabila a echipamentelor. De ultima generatie, 
evident. Pescuind pentru a doua oara la bass- atat eu cat 
si Adi- si a�andu-ne pe un lac in care tehnicile speci�ce 
pescuitului la bass in structuri erau esentiale, dar in 
special �ind lipsiti de aportul unei echipe complete, de 
informatiile venite de la inca patru pescari, nu am avut 
cum sa emitem vreo pretentie. 

Am fost bucurosi chiar si pentru faptul ca nu am termi-
nat pe ultimul loc (26 din 29 de echipe, la �nal), si pentru 
ca am reusit sa punctam rezonabil in toate cele trei 

Pastravii prefera nalucile made in Romania

Cu spinnerbait, desigur!



deosebire de Roma, care era un targ pentru jurnalisti, 
producatori, distribuitori, deci nu un targ pentru   
publicul larg.
Pentru cei obisnuiti cu targurile de la noi prima 
noutate a fost volumul de pescari si vanatori care au 
calcat pragul acestui targ. In nici una din zile numarul 
vizitatorilor nu a coborat sub 10000. 3 zile de targ = 
peste 33000 de vizitatori. Nu ar trebui sa ne surprinda 
considerand amploarea fenomenului halieutic din 
Italia. Surprinzator sau nu – ei au grija de pestii lor si 
este principalul motiv pentru o asa dezvoltare a 
mediului comercial care inconjoara fenomenul.
Gata cu povestile! Hai sa vedem ce noutati avem de 
dincolo de Alpi.
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Noutăți
Fiera di Vicenza

Am decis sa-l insotesc pe Adi in demersul vizitei 
pentru congresul cu capitanii echipelor nationale de 
bass ale Italiei, Spaniei si Portugaliei. Nu stiu prin ce 
minune am inteles ca desfasurarea are loc in Verona, 
ca sa a�am cu o zi inainte ca trebuie sa ajungem in 
Vicenza. Ne-am descurcat si dupa o cursa scurta cu 
avionul, vreo 2-3 cu busul si inca 1 cu trenul coboram 
in statia Fiera di Vicenza. Usor debusolati ne invartim 
de vreo 2-3 ori pana sa observam MARE Fiera di            
Vicenza, intre doua poze la fel de MARI cu un pescar si 
un vanator. 
Bineinteles ca nu ne asteptam la ce urma sa vedem. 
Am mai fost cu 1-2 ani in urma la targul E�tex la Fiera 
di Roma, care, cu parere de rau este mult sub desfa-
surarea de la Vicenza, probabil si pentru ca acesta era 
un targ deschis publicului, inclusiv cu vanzare, spre 

Molix in plina expansiune
Nu stiu cati dintre voi stiti despre  Molix, dar este o �rma 
ceva mai noua din sfera pescuitului la bass. Este o �rma 
care cu usurinta vine din urma, recuperand terenul cu 
productia de naluci clasice, dar imbunatatite. Este o 
�rma care incearca si investeste in noutati si promova-
rea lor. 
Trux Jigs este o noua gaselnita in materie de jiguri de 
bass cu antibradis. Inovatia este chiar sistemul 
antibradis. Acesta consta dintr-un �uorcarbon foarte 
gros a carui capat vine inserat in corpul nalucii formand 
o bolta deasupra carligului.
Nano Jig sunt versiunile miniaturizate ale jigurilor 
clasice de bass, special concepute pentru apele pescuite 

intens din Japonia. Nu sunt singurii care aduc ca 
noutate aceste tipuri de jiguri, �ind din ce in ce mai 
raspindite, in special la producatorii japonezi. 

Trago Vibe su�cient de grele, pescuibile la aproximativ 
orice specie. Fac parte din categorie “blade baits”. Sunt 
echipate cu carlige duble pentru a le pescui si in zone 
cu structuri abundente, fara mari riscuri de agatare.

Daca v-ati � asteptat sa vedeti noutati venite de la 
producatorii din SUA trebuie sa va dezamagesc. In 

Italia, pe piata pescuitului cu rapitori, in special cea a 
bassului JDM-urile (Japan Domestic Market) fac regula. 
Nu m-ar mira ca in foarte scurt timp sa vedem aceleasi 
game de noutati si in SUA.

Hai sa vedem ce noutati aduc cei de la DEPS:

Cele mai notabile, ostentativ de vizibile dintre acestea 
sunt  Slide Swimmer 250(sinking lipless model) si Silent 
Killer 250 (Floating Lip Model) in diverse culori. Da! 250 
se refera la dimensiunea reala a nalucilor: 25cm. Nu este 
o naluca cu adevarat mare, daca ar � sa cuanti�cam 
ultimele aparitii de pe piata Japoneza, unde la modul cel 

Manivele din carbon made in Italy
Daca toata nebunia custom a inceput in Japonia nu 
inseamna ca acolo se va si termina. Un fanatic al 
pescuitului de competitie al bassului, dl. Damiano 
(reprezentant al barcilor Triton si a sonarelor Lawrance) 
din Italia a reusit sa-si porneasca propria linie de 
manivele de carbon pentru impatimitii baitcastingului. 
Sunt pe gustul tuturor: mai lungi, mai scurte, pentru 
Daiwa, pentru Abu si chiar si pentru Shimano, cu o gama 
si mai diversi�cata de knoburi de aluminiu anodizat sau 
nu.

Sava Andrei
Membru  club WSB

www.wsbteam.com

Intrarea pe masura numarului de vizitatori. 

Manivele de carbon made in Italy.

Knoburi de diverse culori si marimi.

Blade baiturile din ce in ce mai populare

Bass jigs & trailers



Vin cu noutati si cei de la O.S.P. 
Cea care mi-a sarit in ochi este un 
micro jig, Zoro Four Synchro, din 
care a reusit Adi sa procure 2 
prototipuri pentru a le putea 
testa la un biban cu gura mica 
made in Romania.

Jackall Bros 

Nici ei nu se lasa mai prejos si reusesc sa ne impresio-
neze cu cateva noutati, printre care Nokking Joe, o 
naluca din gama vibrating blade, care a intrat deja in 
productie pentru 2010, cat si Living Crawler, a carui cap 
lestat prezinta o forma complet deosebita. Face parte 
din gama de naluci chatterbaits.  Iar, pentru a completa 
gama de naluci vibration TN in 2010 incepe comerciali-
zarea TN/65, de 65mm.

Jackall vine probabil cu cele mai multe noutati in 
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mai serios negotul cu Swimbaituri din ce in ce mai mari 
a explodat, ne�ind iesite din comun nici cele de 
30-36cm.

Dupa cum vedeti si in imagini sunt si cateva prototipuri 
in materie de softuri, despre care nu va pot spune mare 
lucru, neparand atat de iesite din comun, pentru un umil 
pescar de rapitor romanesc.
O.S.P

Lawrance si pasarea colibri (Humminbird) zboara 
acum la aceeasi inaltime

Lawrance revine in forta cu Structure Scan. Ramane de 
vazut care dintre cele doua branduri este mai precis din 
punct de vedere al vizualului.

Lansete? Da! Am vazut si lansete, dar nimic nou sub 
soare, in afara de intrarea �rmei Colmic pe piata lansete-
lor specializate pentru bass. Atat lansete de spinning cat 
si lansete de baitcasting cu un aer futurist japonez. 
Foarte multe nu pot sa spun despre ele in afara de faptul 
ca pareau foarte usoare si foarte bine echilibrate.

Cele mai interesante au fost prezentarile de la bazinele 

materie, adaugand la gama deja foarte vasta de naluci 
atat un nou model de crankbait de adancime, Muscle 
Deep +3.8  cat si un nou vobler de tip shad, Soul Shad.

pentru testat naluci. Cei mai implicati in aceste prezen-
tari au fost cei de la Molix, care a avut bazinul propriu, 
prezentand nalucile in cel mai mare detaliu posibil. De la 
actiune, aplicatie pana la explicarea designului. Foarte 
interesant atat pentru incepatori, cat si pentru cei inte-
resati de evolutia noilor naluci. 

De asemenea un factor foarte important pentru bran-
durile prezentate erau pescarii sponsorizati, care erau 
prezenti trup si su�et la expozitie, foarte interesati sa ne 
arate noi modele de naluci, lansete sau diferite accesorii. 

Varsta nu parea sa conteze la acest targ, cei mici �ind la 
fel de interesati de noile aparitii in domeniu, ba chiar 
mai mult pareau sa aiba mult mai multa rabdare sa se 
invete unii pe ceilalti sa lanseze cu mulinetele de        
baitcasting.
Cu o proportie de aproximativ 50% echipamente de 
bass/rapitori, 40% �y, despre care nu va pot spune mai 
nimic, din motive lesne de inteles, si cu un 10% alte cele, 
targul a fost un real succes, cu promotii la unele standuri 
sau preturi de rupeau rafturile la altele. 

Marimea chiar conteaza?

Sa �e gume din preistorie?

Marimea chiar conteaza?
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Știri 

Este pentru prima oara cand Liga Romana de Spinning ia parte la cel mai mare eveniment expozitional din indus-
tria de pescuit, vanatoare si outdoor din Romania. Actiunea face parte dintr-o noua strategie a LRS ce are drept scop 
imbunatatirea imaginii si activitatilor proprii.

Prezenta Ligii Romane de Spinning la cea de-a 5-a editie a evenimentului expozitional ExpoAventuri este legata, in 
principal, de promovarea competitiilor de spinning si a DIVIZIEI OPEN (care reprezinta o serie de 4 concursuri la care 
pot participa atat sportivi ai cluburilor a�liate la LRS cat si sportivi independenti). 

Un punct important in agenda ExpoAventuri il va constituii prezentarea si prezenta campionului national si a lotului 
national ce vor reprezenta Romania la cele doua campionate mondiale de anul acesta.

Liga Romana de Spinning se va a�a la standul 13, unde veti putea sa vedeti de aproape ce cuprinde echipamentul 
complet al unui sportiv angrenat in Campionatul National de Spinning „Aventuri la Pescuit”.

Liga Română 
de Spinning
www.lrs.ro

LRS laExpo Aventuri 2010
ediția de primavară

Sponsor o�cial al Campionatului National de Spinning - Turneul Aventuri la Pescuit

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro



garanteaza rezultate in competitii?

WSB: In mod cert apartenenta la un club puternic ajuta, 
insa nu este o conditie su�cienta care sa-ti garanteze 
reusita. In fond pe pista de concurs diferenta o face 
concentrarea, mobilitatea, intuitia si evident, capaci-
tatea de adaptare din mers. Norocul, desi nu-mi place 
sa-l mentionez, face si el parte din ecuatie.

Pachetul de informatii si buna cunoastere a pistei, 
lucruri facilitate de apartenenta la un club puternic, iti 
ofera o oarecare incredere la intrarea in concurs. Mai 
mult, strategia initiala de abordare a unei competitii se 
bazeaza doar pe aceste ingrediente. Insa un pescar 
valoros isi poate schimba radical strategia initiala in 
functie de semnalele primite de la pesti.
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Interviu WSB
Cel mai bun club 2009

Stefan Dinu: Vreau sa multumesc clubului WSB pentru 
acest interviu. Pentru  inceput tin sa va felicit pentru 
titlul de „Cel mai bun club” castigat in 2009. Care a fost 
cheia succesului?

WSB: Principalele ingrediente ale succesului acestui an 
la nivel de club au fost buna organizare si munca in 
echipa. Aici ma refer in special la sesiunea de antrena-
mente, la care incercam de �ecare data sa participam in 
numar cat mai mare. In plus, exista o transparenta totala 
in ceea ce priveste locurile, nalucile si concluziile trase in 
urma acestora. Astfel la intrarea in mansa �ecare 
membru detinea acelasi pachet de informatii si dotarile 
corespunzatoare. Odata intrati in mansa, duelul capata 
un caracter individual.

Stefan Dinu: Apartenenta la un club puternic 

divizia Master sunt relativ echilibrate la nivelul tehnicilor 
de pescuit. De asemenea laudabila si decizia unanima 
de marire a duratei manselor. Totusi �resc era ca intre 
speciile de concurs sa se regaseasca stiuca si pastravul, 
tinand cont ca acestia sunt pestii tinta la majoritatea 
competitiilor externe.
Avem in tara lacuri cu pastrav si avem Delta, cu ceva mai 
multa implicare si solidaritate am putea avea un campi-
onat cu adevarat puternic. Anul viitor ar � frumos ca 
�ecare club sa vina cu o propunere de concurs, iar cei ce 
nu sunt validati se pot uni si pot organiza un concurs in 
Delta si unul pe Vidra (de exemplu), macar pentru divizia 
Master. Nu ne putem prezenta la competitii internation-
ale de stiuca si pastrav cand acest gen de concursuri nu 
se regaseste in calendarul competitional autohton.

Stefan Dinu: Care este tendinta fenomenului de spin-
ning in anii urmatori din punct de vedere sportiv?

WSB: Principalul obiectiv al spinningului de competitie 
pentru urmatorii ani ar � sa creasca in popularitate, 
castigand tot mai multi adepti. Odata cu cresterea 
numarului de participanti, este necesara si educarea 
acestora cu privire la protejarea faunei piscicole si 
dezvoltarea respectului fata de natura. Sportivitatea 
trebuie sa  se resimta si la nivelul pistelor de competitii, 
prin proiecte de populare si ecologizare. Pentru un cam-
pionat puternic si echilibrat avem nevoie de piste noi si 
de o mai mare diversitate la nivelul speciilor tinta.

Stefan Dinu: Care este tendinta fenomenului de spin-
ning in anii urmatori din punct de vedere organizatoric?

WSB: Aici prioritatea numarul unu este in�intarea 
Federatiei de Pescuit Sportiv. Este o structura prezenta 
in toate tarile europene cu un campionat national 
puternic. Fenomenul trebuie sustinut de asemenea prin 
cresterea numarului de cluburi si implicit al sportivilor 
legitimati din cadrul LRS. Acest lucru va duce evident la 
expansiunea pietei articolelor de pescuit si la un interes 
ridicat din partea sponsorilor. Este o relatie de reciproci-
tate ce va sustine dezvoltarea acestui sport.

Stefan Dinu: De anul acesta exista doua divizii valorice 
in CNS. De ce credeti ca aceasta decizie s-ar putea 
dovedi prea timpurie?

WSB: WSB a fost un sustinator infocat al impartirii pe 
divizii. Acest pas il consideram �resc si logic, in perspec-
tiva cresterii numarului de participanti la competitii si 
mai ales al calitatii pescuitului. Pistele actuale au 
demonstrat in mai multe cazuri ca nu pot sustine un 
numar foarte mare de participanti, in principal datorita 
distributiei neuniforme a locurilor ce tin peste. Pentru a 
nu transforma concursurile intr-o cursa dupa locuri si a 
permite inclusiv accesul pescarilor ce nu sunt membrii 
vreunui club, era momentul pentru aceasta divizare. Un 
argument in plus ar � informatiile venite de la capitanul 
Portugaliei, o tara cu un campionat asemanator cu al 
nostru la nivelul numarului de participanti, care sustinea 
ca incepand cu 2011 si in Portugalia vor � introduse cele 
doua divizii valorice. Totusi desi semnalele primite ne 
indica ca sunt multi doritori de a experimenta com-
petitiile Ligii Open, contextul economic actual ar putea 
sa reduca numarul efectiv al participantilor. Ramane 
totusi ca sfarsitul anului sa ne con�rme tuturor daca a 
fost o decizie inspirata.

Stefan Dinu: LRS a demarat o serie de proiecte ambi-
tioase in acest an: propria revista, prezenta la ExpoAven-
turi, departamentul de ecologie, proiectul BASS ROMA-
NIA, COMPETITII DE SPINNING DE PE MAL. Unde credeti 
ca mai are de lucrat LRS?

WSB: Toate cele de mai sus sunt initiative laudabile, 
proiecte ce aduc un plus de vizibilitate Ligii si ajuta la 
popularizarea pescuitului de competitie. In plus consi-
deram ca ar trebui sa ne indreptam si mai mult atentia 
catre tendintele si structura pescuitului de peste gra-
nitele tarii. Aici departamentul de relatii externe are un 
rol foarte important, acela de a directiona fenomenul 
competitional autohton. Sunt multe lucruri de imbuna-
tatit si adaptat, insa cu siguranta suntem pe drumul cel 
bun. Participarea la competitii internationale de anver-
gura a fost mereu una dintre prioritatile LRS, prioritate 
ce merita pastrata si in anii ce urmeaza.

Stefan Dinu: WSB are un lot de nu mai putin de 9 
oameni in Divizia Master. Ce parere aveti de calendarul 
competitional de anul acesta? Comentati cate putin 
despre �ecare concurs.

WSB: Ne-am � dorit mai multe piste noi intre propuner-
ile de la Brasov si evident mult mai multe cluburi impli-
cate in organizarea unui concurs. Pistele actuale pentru 

Stefan Dinu
Vicepresedinte LRS

Echipa face diferenta...

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro



Aspectele tehnice cum ar �: balizarea si impartirea lacu-
lui in sectoare, locurile de start pe sectoare si standul de 
premiere speram ca au fost de asemenea in asentimen-
tul concurentilor si in conformitate cu locatia. Date �ind 
conditiile locatiei si potentialul acesteia s-a stabilit ca 
masuratoarea salailor sa inceapa de la 35 de centimetri.

Sa trecem la competitie, unde trebuie sa incepem cu 
aspectele  la prima vedere: vineri, 24 aprilie incepem 
organizarea cadrului competitional si, ca orice pescar 
care se respecta aruncam si cate un ochi la apa care, in 
afara de urmele civilizatiei secolului XXI, mai are o carac-
teristica demna de luat in seama si anume -  este scazuta 
cu aproximativ 60 cm fata de nivelul normal, fapt care 
da peste cap strategii de abordare, locuri si nu in ultimul 
rand salaii.
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Retrospectivă competiții 2009
Aquamania - Darvari 2009

Ministrii de �nante ai G7 si guvernatorii bancilor cent-
rale reunite vineri la Washington ne dau vestea ca activi-
tatea economica isi va reveni pana la sfarsitul anului. 
Loteria Romana pune in joc pentru acest weekend peste 
8,8 mil euro. In Mexic autoritatile sanitare au semnalat 
izbucnirea unei epidemii de gripa porcina care tinde sa 
se extinda si catre SUA. Magistratii din Galati nu au bani 
de timbre pentru a trimite citatii. La Tancabesti se va da 
startul celei de-a 7-a etape a Turneului Info Pescar, 
avand ca specie tinta crapul si oferind premii pentru 
locul I - 4000 ron, locul II- 3000 ron, locul III- 2000 ron si 
cea mai mare captura- 1000 ron.
 
Toate site-urile de prognoza a vremii  indica o scadere a 
temperaturilor si cresterea precipitatiilor iar noi, (Cum 
care noi? Pai: Laurentiu Andronic, Sabin Buzatu, Mircea 
Ciobanu, Radu Ioan Mihail, Radu Dragusi, Catalin Patru- 
in postura de competitori) cei din cadrul Aquamania si 
cateva ajutoare din afara clubului, ne dam silinta sa 
organizam cea de-a doua etapa din cadrul Turneului 
AvP si anume Cupa Aquamania ce se desfasoara pe lacul 
Dirvari.

La locul faptei ne-am organizat astfel incat �ecare sa 
aiba cate ceva de facut si sa iasa foarte bine. Este pentru 
noi o incercare si, pe masura indeplinirii sarcinilor cu 
eforturi sustinute si cu mai putine sau mai multe prob-
leme, o oportunitate sa realizam ce inseamna sa orga-
nizezi un concurs de spinning. 

Pe aceasta cale tinem sa felicitam toti organizatorii de 
etape din cadrul acestei competitii de la inceputurile ei 
si sa incurajam cluburile care nu au organizat pana in 
prezent sa faca acest lucru, deoarece este o reala provo-
care.  Scopul principal este ca toti participantii sa aiba 
toate conditiile astfel incat sa se concentreze strict la 
concurs. 

Aspectele administrative precum: locul de campare, 
parcarea, toalete ecologice, standul de mese, mancarea, 
apa , sucuri, bere (multumim sponsorilor Bucovina,  
Mutfatlar si Magazinului Aquamania), cafea, curentul 
electric, depozitarea deseurilor, au fost indelung dezba-
tute si, speram noi, rezolvate, astfel incat toata lumea sa 
se simta bine. Tot in acest sens dorim sa le multumim si 
pe aceasta cale celor care au pus umarul, prieteni si 
colegi (Mugurel Adascalitei, Florin Paun, Razvan Zam-
�rescu si Iulian Ivan). 

Sambata, o zi cu schimbari climaterice bruste si cu un 
cutremur in mansa a doua.  Sambata noaptea tempera-
turile au scazut mult si duminica, o zi friguroasa cu rafale 
de vant rece si temperaturi scazute, s-au adaugat la 
indaratnicia salaului foarte greu de gasit si foarte 
mofturos. Din observatii si informatiile de la concurenti, 
pestele nu avea un comportament speci�c speciei. S-au 
prins salai pe stepi si agataturi, s-au prins la praguri, s-au 
prins pe intinsura la apa mica si la apa adanca dar stati 
asa ca totusi exista o constanta demna de precizat - s-au 
prins putini.  Asta ca sa nu zica nimeni ca salaul este un 
peste atipic.

S-au folosit �re multi�lament de la 6 la 15 lb, cu inaintas 
de �uorocarbon sau fara, naluci, in special shad-uri si 
grub-uri de la 2’’ la 4 ½’’ de diverse forme si culori. Vantul 
omniprezent si omnipotent nu a permis folosirea mono-
�lamentului.

Toti concurentii si-au pus la bataie maiestria, experienta, 
dotarea, rezistenta si nu in ultimul rand rabdarea. Ca o 
componenta pe care veteranii nu o recunosc sau doar se 
prefac, datorita experientei si a stiintei, norocul si-a avut 
totusi rolul sau important. 

Competitia a fost presarata si cu evenimente hilare: mai 
o stangacie, mai o baie. Sunt sigur ca lui Radu 
Ioan(Masivu’) nu i-a fost usor sa se scalde putin pentru 
ca Eugen Cozma i-a sarit prompt in ajutor. Nici domnilor 
Bradatan si Grosu, barbati orgoliosi, ca toti de altfel, nu 
le-a fost usor sa aiba o disputa. Nu in cele din urma, arbi-
trii si-au dat concursul cu o prestatie cu care ne-au obis-
nuit. Este absolut normal sa mai �e mici evenimente in 
astfel de competitii unde participa multi concurenti si in 
care invatam si ne lovim de situatii din cele la care nu 
ne-am � gandit vreodata. 

Statistic vorbind, s-au inscris 84 de concurenti, s-au prins 
279 de pesti masurand in total 11371 de centimetri. 
Dimensiunea medie a fost de 41 de centimetri. 

Castigatorii etapei au fost: Alexandru Spiac (WSB)- locul 
I- premiu-(barca pneumatica 3m), Constantin Lucian 
(CPR)- locul II- premiu-(barca pneumatica 2,7m) si Mihai 
Preda (Bucuresti)- locul III- premiu-(motor electric 
Endura 40 Lbs), Cristian Anghelina (DRILL)- locul IV- 
premiu- (motor electric Endura 30 Lbs), Eugen German 
(DRILL)- locul V- premiu- (lanseta spinning Gorrit 2,1m) 
si nu in ultimul rand Ovidiu Ristivan (CPR)- CMMC- 
premiu- (lanseta spinning Gorrit 2,1m) cu o raritate de 
salau de 61 cm.

Despre vreme stiam din diverse surse ca va � schimba-
toare. Oricum mergem inainte si concuram in cele trei 
manse constiinciosi si pasionati. 

Catalin Patru
Membru club 
Aquamania

Vremea nu a fost de partea concurentilor. 

Apa mica sa nu � fost pe placul salailor?

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro



Aspectele tehnice cum ar �: balizarea si impartirea lacu-
lui in sectoare, locurile de start pe sectoare si standul de 
premiere speram ca au fost de asemenea in asentimen-
tul concurentilor si in conformitate cu locatia. Date �ind 
conditiile locatiei si potentialul acesteia s-a stabilit ca 
masuratoarea salailor sa inceapa de la 35 de centimetri.

Sa trecem la competitie, unde trebuie sa incepem cu 
aspectele  la prima vedere: vineri, 24 aprilie incepem 
organizarea cadrului competitional si, ca orice pescar 
care se respecta aruncam si cate un ochi la apa care, in 
afara de urmele civilizatiei secolului XXI, mai are o carac-
teristica demna de luat in seama si anume -  este scazuta 
cu aproximativ 60 cm fata de nivelul normal, fapt care 
da peste cap strategii de abordare, locuri si nu in ultimul 
rand salaii.

Ministrii de �nante ai G7 si guvernatorii bancilor cent-
rale reunite vineri la Washington ne dau vestea ca activi-
tatea economica isi va reveni pana la sfarsitul anului. 
Loteria Romana pune in joc pentru acest weekend peste 
8,8 mil euro. In Mexic autoritatile sanitare au semnalat 
izbucnirea unei epidemii de gripa porcina care tinde sa 
se extinda si catre SUA. Magistratii din Galati nu au bani 
de timbre pentru a trimite citatii. La Tancabesti se va da 
startul celei de-a 7-a etape a Turneului Info Pescar, 
avand ca specie tinta crapul si oferind premii pentru 
locul I - 4000 ron, locul II- 3000 ron, locul III- 2000 ron si 
cea mai mare captura- 1000 ron.
 
Toate site-urile de prognoza a vremii  indica o scadere a 
temperaturilor si cresterea precipitatiilor iar noi, (Cum 
care noi? Pai: Laurentiu Andronic, Sabin Buzatu, Mircea 
Ciobanu, Radu Ioan Mihail, Radu Dragusi, Catalin Patru- 
in postura de competitori) cei din cadrul Aquamania si 
cateva ajutoare din afara clubului, ne dam silinta sa 
organizam cea de-a doua etapa din cadrul Turneului 
AvP si anume Cupa Aquamania ce se desfasoara pe lacul 
Dirvari.

La locul faptei ne-am organizat astfel incat �ecare sa 
aiba cate ceva de facut si sa iasa foarte bine. Este pentru 
noi o incercare si, pe masura indeplinirii sarcinilor cu 
eforturi sustinute si cu mai putine sau mai multe prob-
leme, o oportunitate sa realizam ce inseamna sa orga-
nizezi un concurs de spinning. 

Pe aceasta cale tinem sa felicitam toti organizatorii de 
etape din cadrul acestei competitii de la inceputurile ei 
si sa incurajam cluburile care nu au organizat pana in 
prezent sa faca acest lucru, deoarece este o reala provo-
care.  Scopul principal este ca toti participantii sa aiba 
toate conditiile astfel incat sa se concentreze strict la 
concurs. 

Aspectele administrative precum: locul de campare, 
parcarea, toalete ecologice, standul de mese, mancarea, 
apa , sucuri, bere (multumim sponsorilor Bucovina,  
Mutfatlar si Magazinului Aquamania), cafea, curentul 
electric, depozitarea deseurilor, au fost indelung dezba-
tute si, speram noi, rezolvate, astfel incat toata lumea sa 
se simta bine. Tot in acest sens dorim sa le multumim si 
pe aceasta cale celor care au pus umarul, prieteni si 
colegi (Mugurel Adascalitei, Florin Paun, Razvan Zam-
�rescu si Iulian Ivan). 

Sambata, o zi cu schimbari climaterice bruste si cu un 
cutremur in mansa a doua.  Sambata noaptea tempera-
turile au scazut mult si duminica, o zi friguroasa cu rafale 
de vant rece si temperaturi scazute, s-au adaugat la 
indaratnicia salaului foarte greu de gasit si foarte 
mofturos. Din observatii si informatiile de la concurenti, 
pestele nu avea un comportament speci�c speciei. S-au 
prins salai pe stepi si agataturi, s-au prins la praguri, s-au 
prins pe intinsura la apa mica si la apa adanca dar stati 
asa ca totusi exista o constanta demna de precizat - s-au 
prins putini.  Asta ca sa nu zica nimeni ca salaul este un 
peste atipic.

S-au folosit �re multi�lament de la 6 la 15 lb, cu inaintas 
de �uorocarbon sau fara, naluci, in special shad-uri si 
grub-uri de la 2’’ la 4 ½’’ de diverse forme si culori. Vantul 
omniprezent si omnipotent nu a permis folosirea mono-
�lamentului.

Toti concurentii si-au pus la bataie maiestria, experienta, 
dotarea, rezistenta si nu in ultimul rand rabdarea. Ca o 
componenta pe care veteranii nu o recunosc sau doar se 
prefac, datorita experientei si a stiintei, norocul si-a avut 
totusi rolul sau important. 

Competitia a fost presarata si cu evenimente hilare: mai 
o stangacie, mai o baie. Sunt sigur ca lui Radu 
Ioan(Masivu’) nu i-a fost usor sa se scalde putin pentru 
ca Eugen Cozma i-a sarit prompt in ajutor. Nici domnilor 
Bradatan si Grosu, barbati orgoliosi, ca toti de altfel, nu 
le-a fost usor sa aiba o disputa. Nu in cele din urma, arbi-
trii si-au dat concursul cu o prestatie cu care ne-au obis-
nuit. Este absolut normal sa mai �e mici evenimente in 
astfel de competitii unde participa multi concurenti si in 
care invatam si ne lovim de situatii din cele la care nu 
ne-am � gandit vreodata. 

Statistic vorbind, s-au inscris 84 de concurenti, s-au prins 
279 de pesti masurand in total 11371 de centimetri. 
Dimensiunea medie a fost de 41 de centimetri. 

Castigatorii etapei au fost: Alexandru Spiac (WSB)- locul 
I- premiu-(barca pneumatica 3m), Constantin Lucian 
(CPR)- locul II- premiu-(barca pneumatica 2,7m) si Mihai 
Preda (Bucuresti)- locul III- premiu-(motor electric 
Endura 40 Lbs), Cristian Anghelina (DRILL)- locul IV- 
premiu- (motor electric Endura 30 Lbs), Eugen German 
(DRILL)- locul V- premiu- (lanseta spinning Gorrit 2,1m) 
si nu in ultimul rand Ovidiu Ristivan (CPR)- CMMC- 
premiu- (lanseta spinning Gorrit 2,1m) cu o raritate de 
salau de 61 cm.

Despre vreme stiam din diverse surse ca va � schimba-
toare. Oricum mergem inainte si concuram in cele trei 
manse constiinciosi si pasionati. 
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Le multumim tuturor celor care au participat la acesta competitie organizata de noi, cat si gazdelor care ne-au 
acordat tot suportul si ne-au pus locatia la dispozitie.  
            Per total, a fost un concurs greu, in care aproape toti factorii ne-au fost potrivnici, mai mult sau mai putin, si 
cel mai important este ca vom merge inainte si vom dezvolta in permanenta fenomenul cu pasiune si daruire.

Daca s-a prins peste am avut si castigatori!

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro
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Asociatia Pescar Club 21, Mihai Străulescu şi C.T.E. Mont Delt Mar organizeaza, în perioada 21-23 mai 2010, cu 
sprijinul site-ului şi al comunităţii pescarilor pescuitul.ro, o amplă desfăşurare de forţe pe malul Dunării, în vederea 
ecologizării malurilor Dunării din zona Ara (aval de Giurgiu). Această acţiune va � preambulul unui amplu proiect 
pe care îl fundamentează Asociaţia Pescar Club 21 şi la care vă invităm să participaţi şi dumneavoastră. 
Vom începe, aşa cum am arătat mai sus, cu braţul Ara, vom continua cu unele rauri interioare, cu alte locaţii de pe 
Dunăre, din Deltă şi de pe unele lacuri din zonele de munte.
 Suntem convinşi că demersului nostru i se vor asocia şi alte organizaţii, că mulţi pescari şi iubitori de natură vor 
simţi dorinţa de a ni se alătura în această acţiune care urmăreşte să reabiliteze o zonă prietenoasă, care a resimţit 
însă din plin prezenţa, nu întotdeauna foarte civilizată, a omului secolului XXI.
Malul Dunării, pădurile cu sălciile umbroase şi plopii foşnitori care ne-au adăpostit adeseori sub umbra lor 
binefăcătoare sunt presărate cu mărturii ale semenilor noştri: pet-uri, sticle, doze de bere, cutii de conserve, resturi 
de pungi şi saci de plastic, resturi de tot felul. Aceste reziduri ne agresează privirea şi ne diminuează plăcerea 
pescuitului şi a relaxării pe malul apei.
Am invitat la această ieşire pe malul Dunării şi reprezentanţi ai instituţiilor statului cu responsabilităţi în domeniu, 
ai instituţiilor de învăţămant din zonă şi ai trusturilor media. 
Asociaţia Pescar Sportiv 21 va asigura cele necesare ecologizării (saci de polietilenă, manuşi de protecţie) şi va 
coordona evacuarea reziduurilor către rampele ecologice desemnate de autorităţi.
Haideţi cu noi, prieteni, la Dunăre!

În data de 24-25 aprilie a anului 2010, celebra pistă de la Mînjeşti 
(judeţul Vaslui) îşi va primi concurenţii pentru ediţia a 5-a a 
CUPEI MOLDOVEI, una dintre cea mai titrată şi totodată o 
competiţie de referinta pentru competitiile de spinning din 
Romania. Bibanii, şalăii şi ştiucile din lacul Mînjeşti vor ieşi şi 
anul acesta la măsurat şi fotogra�at, graţie partenerului 
tradiţional Scoica Agroind S.R.L. prin domnul Victor Musteaţă, 
sponsorilor (ABREVIS �shing, ENERGOFISH, DRILL - sport           
�shing, BERTI - hand made lures, TEYLAXU �shing tackle shop) şi nu în ultimul rând, organizatorului, 
Asociaţia „Prieteni Pescari”.

Organizatori:    Asociatia Prieteni Pescari Iasi si  Filiala Suceava
Specii punctabile:    biban (15cm), stiuca (35cm), salau (35cm).
Taxa de participare:    200 lei
Numarul participanti:   maxim 100 persoane
Data limita pentru inscrieri  17 aprilie 2010
Contact:    Diaconita Petru – 0745 51 91 33
                                           Cotovanu Adrian – 0747 58 97 27
                                                        Stoica Stefan – 0744 13 12 98

PROGRAM DE DESFASURARE

Antrenamente
Nu exista antrenamente o�ciale, �ecare concurent se poate antrena dupa regulile baltii.

Asociația Pescar
Club 21
www.pescarclub21.ro

Invazia PET-urilor trebuie oprita!

Știri ARA 2010
Ecologie

Prieteni Pescari
www.prietenipescari.roȘtiri Cupa Moldovei

Ediția 5, 2010

Vineri - 23 aprilie 2010
prezenta pe acumulare
20.30 sedinta tehnica

PREMII
Locul 1: 1.000 lei
Locul 2:  700 lei
Locul 3: 500 lei
CMMC: surpriza !!!

Sambata - 24 aprilie 2010
06.30 – Gustare + apă + cafea 
07.30 – Intrarea pe apă în sectoare
08.00 – Start manşa I
12.00 – Final manşa I
12.30 –A�şarea rezultatelor 
parţiale 
14.30 – Intrarea pe apă în sectoare
15.00 – Start manşa II
19.00 – Final manşa II
20.30 – Cină festivă & more 
21.00 – A�şarea rezultatelor par-
tiale

TAXA DE PARTICIPARE SI PLATA EI
Taxa se poate plati prin trasnfer bancar sau la ghiseele bancii.
Taxa de participare:  200 lei
Banca:   ROMEXTERRA BANK
Cod IBAN:    RO53 CRDZ 005A 0305 9047 9001 
Mentiuni speciale: taxa participare Cupa Moldovei la spining

Duminica - 25 aprilie 2010
06.30 – Gustare  + apă + cafea 
07.30 – Intrarea  pe apă în sectoare
08.00 – Start manşa III
12.00 – Final manşa III
13.00 – A�şarea rezultatelor 
�nale
14.00 - Festivitatea de premiere

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro



calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 
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Știri Pikemaster
cupa României
la știucă

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Mălin Mușatescu
redactor Super Pescar

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro



Interviu East Spinning Team 
Marius Livadaru - Organizatorul anului 2009

Stefan Dinu
Vicepresedinte LRS

calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)
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Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro

EST: Sunt mai multi factori, nu doar doi. Categoric, 
primul criteriu il reprezinta numarul capturilor. Daca 
acest lucru este sustinut si de un protocol reusit, com-
pletat de o atmosfera destinsa, reusita concursului este 
asigurata.
 
Ştefan Dinu:  Ce parere aveti de impartirea in divizii 
valorice? 
 
EST:  E bene�ca, dar tinand cont de conjuncturile nefa-
vorabile (criza �nanciara, tineretea juridica a Ligii), poate 
ca era oportun sa amanam aceasta decizie. Ne-am 
sustinut punctul de vedere la Brasov, desi au fost voci 
care ne-au blamat pentru asta si si-au exprimat regretul 
pentru acceptarea noastra ca membri ai Ligii in 2009.

Ştefan Dinu:  Cum credeti ca va evolua C.N.S. din punc-
tul de vedere al organizarii? Cluburile vor reprezenta in 
continuare baza in organizare sau vedeti bene�ca si o 
implicare mai activa a LRS in organizare?

EST:  Noi mergem inainte. Organizarea e mai buna de la 
un an la altul. Problema principala o reprezinta pistele. 
Poate ca cei din conducerea L.R.S. aici ar trebui sa caute 
solutii, sa dezvolte piste noi, sa caute administratori de 
balti interesati de fenomen. 
 
Ştefan Dinu: Multumesc mult pentru interviu si Fir 
intins! la concursurile de anul acesta!

EST:  Uram tuturor participantilor in Turneu frane 
incinse si pesti multi la masuratoare!

Ştefan Dinu: Vreau sa mulţumesc clubului EST pentru 
acest interviu. Pentru început ţin sa va felicit pentru titlul 
de „Cel mai bun organizator” castigat în 2009. Parerea 
mea ca acest titlu a fost castigat în fata celor de la ESOX 
datorita faptului ca a fost primul vostru concurs, în timp 
ce ei doar au recon�rmat o organizare extraordinara. A 
fost greu? 

EST: Multumim. A fost foarte mult de munca. Am pus 
osul la treaba cu totii ca sa iasa bine. A fost primul 
concurs din Liga organizat de noi, East Spinning Team 
participand in mod direct la organizarea Cupei 
Moldovei pe parcursul ultimilor 5 ani, de unde si experi-
enta organizatorica. A meritat insa. Am bene�ciat si de 
aportul consistent al �rmei Baracuda (sponsorul etapei 
Cupa EST-Baracuda 2009 si sponsor al Clubului E.S.T.), 
precum si de disponibilitatea D.lui Victor Musteata, 
administratorul acumularii Minjesti, carora le multumim 
si pe aceasta cale. Totodata, a fost prima etapa la care s-a 
introdus programul de calcul conceput de Teodor Apos-
toaei (Relu), program care si-a dovedit pe deplin utili-
tatea sau, mai bine zis, care a dovedit necesitatea unui 
software de calcul al �selor bine gandit. Toate acestea 
au condus la reusita concursului, meritele �ind impar-
tite.
 
Ştefan Dinu:  Anul acesta sunteti din nou organizatori. 
Credeti ca Minjestiul va recon�rma calitatile demon-
strate anul trecut?
 
EST: Lacul a con�rmat inca odata potentialul de rapitor 
detinut. Noi speram ca anul acesta sa se prinda si mai 
multi bibani. Pana la urma, de aici pleaca reusita unui 
concurs. In plus, datorita D.lui Victor Musteata, bene�-
ciem de conditii ideale de concurs, pe care nu prea 
le-am gasit la alte etape: acces facil la barci, spatiu de 
campare langa apa, apa curenta, conditii decente de 
igiena, curent electric, curatenie.
 
Ştefan Dinu:  Veti con�rma anul asta sau va veti autode-
pasi?
 
EST:  Noi speram sa evoluam odata cu numarul etapelor 
organizate de clubul E.S.T. 
 
Ştefan DINU:  Care este cheia succesului in organizarea 
unui concurs? Protocolul sau Pestele?
 



calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro

Si in nici un �lm nu se vede momentul eliberarii pestelui, 
ca si cand ar � o jignire sa-l �lmezi pe pescar ca a dat 
drumul la peste, acest lucru �ind de atata timp, de la 
sine inteles.

Sunt atat de invidios pe piticii astia cu par portocaliu 
incat regret ca vorbesc patru limbi straine si nu m-am 
ocupat de japoneza, sa inteleg si eu ce dracu’ zic astia 5 
minute cand prind un bass de 20 de cm.
Ii invidiez pe cei care in Europa, cu un belly boat pe o 
apa de 3 ha folosesc ultimele echipamente si tehnici 
pentru a prinde pesti, dar nu pesti, capturi.

Ii invidiez ca au ape fara plase, fara curent, fara carbid, 
ape pe care eu pescuiesc de atatia ani. ii invidiez ca nu-si 
pierd nalucile lor scumpe  in plase intinse pe  sute de 
metri.

Ii invidiez ca nu se duc pe ape private, unde patronul 
trage cu plasele cat poate. Ca nu se duc pe ape private 
unde patronul ii lasa cu 10 lansete la pestisor si totul la 
sacosa.

Cati ani lumina sunt intre acesti pescari pasionati si cei 
pe care-i intalnesc pe malul Oltului dand la 
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Envy
Invidia e mare

Odata cu pescuitul am capatat acest sentiment rusinos 
al invidiei fata de pescarii de afara. Pentru cei pe care-i 
invidiez, tot la ce ravnesc eu tine de normalitate, de pasi-
une combinata cu munca si cu sacri�cii, de orice fel.

Ii invidiez pe pescarii care au ape pe care sa mearga cu 
motoare de 150 Cp, pe pescarii japonezi care stau         
imbracati in haine anti ploaie de sute de euro si in 
adidasi cu “virgula” nike sau cu cele trei liniute veritabile 
addidas vizibila/e pe laba piciorului, care parca nu sunt 
la o partida de pescuit, unde iti iei namoale, mizerie si 
jeg pe tine, ci la o partida de tenis, insirandu-si mii  de 
euro de combouri pe mocheta barcii lor mai scumpe 
decat masina ta.

Pe vreme buna, in blugi sau pantaloni scurti, in cama-
sute albe de parca ar � in fata computerului nu pe apa, la 
mile de mal. Pescuind in geci si sepci roz sau in alte 
culori stridente, de parca s-ar da jos din barca direct  
intr-o discoteca din anii ’80.

Si care combina imaginile de pe cele 2 sonare montate 
in varful barcii(pe langa cel de langa volan) pentru a 
vedea mis-en-place-ul locului.

Sunt topicuri pe forumurile italienesti care se numesc 
Made in Japan sau topicuri in  care sunt galerii foto pline 
de pescari ce-si tin captura alaturi de lanseta pozitionata 
precum o katana.

Asa cum economic suntem in urma grav si din punct de 
vedere al pescuitului in general, cred ca, pana cand 
majoritatea celor de pe malul apelor nu va veni la 
pescuit sa rupa,sa duca ceva acasa, nu vom evolua.
Iar la cum se intrevad lucrurile, se pare ca aceasta criza 
de care aud la TV,  de fapt e pe la noi prin curte de vreo 
50 de ani.

Sper ca baiatul meu, daca va � pescar, sa plece de acasa 
cu peridocul si sa aiba unde sa se duca.

parasuta/umbreluta - o inventie venita tot din Asia, care 
se pare ca  produce materiale halieutice pentru toate 
categoriile sociale.

Il invidiez pe prietenul meu Daniele, care desi pescu-
ieste 99% doar bass, stie  cu ce se mananca si celelalte 
specii de spinning.

Ce inseamna pasiune? Paolo, amicul nostru sarb, care 
vine la partida de pescuit in Fiatul lui vechi de 500 de 
euro si scoate din portbagaj 5 combo-uri JDM veritabile 
si genti ca de crapar pline cu naluci JDM. Si care in doi 
ani devine campionul proviniciei.

Ii invidiez pe adolescentii Europei, care nu pescuiesc de 
foame ci se prind  in aceasta hora frumoasa si odata 
injectati nu mai pot/vor sa plece.

Predescu Mihai
Membru Club Spinning
Squad Craiova
www.spinningsquad.com

Musca JDM-urile... Din invidie, bineinteles!
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calendaristica a diferitelor grupe de precali�-
care sunt tinute la zi in mod public pe siteurile 
Super Pescar, Rapitori si Holbina Pike Club. 
Deasemenea trebuie retinut ca etapa de precali-
�cari nu raporteaza echipele concurente unele 
la celelalte pentru a forma un sistem eliminato-
riu, ci au rolul de a cumula punctele obținute de 
�ecare echipa in parte si in functie de aceste 
rezultate sa repartizeze competitorii in grupele 
Semi�nalei, organizate de asta data in sistem de 
cali�care pentru etapa Finala.

Precali�cările, organizate în perioada aprilie – sep-
tembrie, cu un calendar foarte ofertant în funcție de 
numărul de înscrieri și de opțiunile participanților, 

Cupa României la știucă, Pikemaster 2010, va 
debuta in aceasta a doua editie cu cateva schim-
bari in ceea ce priveste punctarea pestilor, struc-
turarea grupelor si calendarul competitional. 
Astfel stiucile nu vor mai � punctate ca greutate, 
ci ca lungime, pentru a nu mai exista probleme 
legate de etalonarea cantarelor. Grupele vor 
avea ca punct de plecare Precali�carile, organi-
zate pe o perioadă mare din sezon si cu un calen-
dar adaptabil pentru a putea � accesibile pentru 
orice echipa, indiferent de cat de incarcat este 
programul membrilor sai. Grupele de precali�-
care au loc atat in weekend, cat si in timpul 
zilelor lucratoare, cand vor � reduceri ale taxei 
de participare. Lista inscrierilor si repartizarea 

Iunie - 3 etape
6 – 9 iunie (duminica - miercuri)
10 – 13 iunie (joi – duminica)
27 – 30 iunie (duminica – miercuri)

Iulie - 3 etape
1 – 4 iulie (joi – duminica)
11 – 14 iulie (joi – duminica)
15 – 18 iulie (joi - duminica)

August - 3 etape
12 – 15 august (joi – duminica)
19 – 22 august (joi – duminica)
26 – 29 august (joi – duminica)

Septembrie -  3 etape
30 august – 2 sept(luni - joi)
02 – 05 sept (joi – duminica)
09 – 12 sept (joi - duminica)

SEMIFINALA :
Calendar:
13 – 16 sept 2010 (luni - joi)
23 – 26 sept 2010 (joi – duminica)
27 – 30 sept 2010 (luni - joi)
07 – 10 oct 2010 (joi - duminica)
21 – 24 oct 2010 (joi – duminica)
28 – 31 oct 2010 (joi – duminica)
04 – 07 nov 2010 (joi - duminica)
11 – 14 nov 2010 (joi - duminica)

Fiecare grupa este formata din cate 8 echipaje de 
cate 2 pescari.

Numarul de grupe pentru semi�nala poate � marit 
sau micsorat in functie de numarul de pescari din 
precali�cari.

Componenta grupelor in semi�nale se va face in 
functie de locul obtinut de �ecare echipaj in precali-
�cari. Prima grupa va � alcatuita din primele 4 si 
ultimele 4 echipaje clasate la precali�cari. Urma-
toarele grupe vor � formate din urmatoarele 4 
echipe in ordine descrescatoare a punctajelor si 
ultimele 4 echipe in ordinea crescatoare a puncta-
jelor.

vor însemna pentru �ecare echipă o etapă 
desfășurată pe parcursul a patru zile în weekend 
(începând cu joi) sau în timpul săptămânii 
(începând cu luni). Pentru opțiunea din timpul 
săptămânii există o reducere substanțială a taxei de 
participare. Astfel, dacă în weekend taxa de partici-
pare va � de 632 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere), în timpul săptămânii această 
taxă va � de 524 euro/pescar (din care 200 euro 
fond de premiere). Dealtfel aceste taxe sunt valabile 
pentru toată desfășurarea Pikemaster, atât la nivel 
de precali�cări, cât și în semi�nală și �nală. În urma 
desfășurării acestei etape toți participanții se 
cali�că mai departe, miza �ind repartizarea în 
grupele semi�nalei în funcție de clasamentul gen-
eral (număr centimetri acumulați în manșe). O 
grupă de precali�care poate � organizată și doar cu 
o echipă iar perioada de înscriere este open 1 
martie – 1 septembrie.

Semi�nala se va desfășura pe grupe în perioada 
septembrie – noiembrie și -  în funcție de numărul 
grupelor formate - se vor cali�ca în �nală primele 4 
echipe din �ecare grupă (2 grupe), primele 2 echipe 
din fecare grupă (4 grupe) sau doar prima echipă 
clasată (8 grupe).

Finala va � organizată în weekendul 18 – 21 din luna 
noiembrie într-o grupă de 8 echipe.

Calendarul Pikemaster Holbina 2010 

PRECALIFICARI – minim 19 , maxim 40 grupe, in 
functie de inscrieri:

Aprilie - 3 etape
8 – 11 aprilie (joi - duminica)
15 – 18 aprilie (joi - duminica)
22 – 25 aprilie (joi - duminica)

Mai - 4 etape
6 – 9 mai (joi – duminica)
13 – 16 mai (joi - duminica)
23 – 26 mai (duminica - miercuri)
27 – 30 mai (joi - duminica)

Se cali�ca pentru �nala locul 1 din �ecare grupa. 
Daca in semi�nala  vor � mai putin de 8 grupe , 
atunci pt. �nala se cali�ca locul 1 din grupele 
participante si in contiuare pana la 8 echipaje se 
cali�ca din locurile numarul 2 in ordinea puncta-
jelor.

FINALA
18 – 21 Noiembrie 2010 (Joi - Duminica)

DIVERSE:
Echipelor inscrise pana pe 1 mai 2010, care au achi-
tat 50 % din tarif, li se acorda un discount de 5 % din 
tariful de servicii turistice.

Mai multe detalii legate de calendarul 
competițional, taxe și regulamente si premii       
găsiți pe siteul www.superpescar.ro si pe 
www.holbinapikeclub.ro.

Fondul de premiere va � acumulat pe parcursul 
celor trei etape ale competiției și este destinat 
premiilor din �nală, la care se vor adăuga 
sponsorizările.

Înscrieri la:
 Tel:  0746200201
   0742210021
   0748200090
 www.holbinapikeclub.ro

Spinningul merge mai departe!
Vrei sa te implici?
Poți face parte din colectivul redacțional al revistei Năluci și Răpitori.
Trimite articolul tău la redactia@lrs.ro .
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