REGULAMENT CAMERA DE FILMAT
Ramura: pescuit cu naluci (spinning) din barca | editia 2018
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Art .1 Toti concurentii/echipele participante la etapele Campionatului National de Spinning din Barca al
ALRS au obligatia sa foloseasca cel putin o camera de filmat, montata pe barca, astfel incat
aceasta sa poata realiza filmarea (clara si dintr-un unghi care sa acopere intreaga suprafata a
barcii) intregului concurs (mansa 1 si mansa 2), precum si a antrenamentului oficial. Prin
inscrierea la concurs, echipa/concurentul intelege in mod clar si explicit, ca nu poate participa
daca nu respecta prezentul articol.
Art. 2 Montarea, pornirea-oprirea, functionarea, alimentarea, pozitionarea camerei revin exclusiv in
sarcina concurentilor (sportivilor).
Art. 3 In cazul in care nu se poate asigura functionarea continua a camerei pe intreaga perioada a
mansei, este permisa inlocuirea bateriei sau alimentarea la alta sursa de curent, inlocuirea
cardului de memorie sau a dispozititvului de stocare a informatiei. Operatiunile de mai sus
trebuie facute in cel mai scurt timp posibil. In timpul efectuarii acestor operatiuni, pescuitul este
interzis.
Art. 4 Dupa incheierea manselor echipele sunt obligate sa predea cardul de memorie cu filmarea
mansei, in plic sigilat, si inscriptionat pe exterior cu numele echipei, numarul de concurs, numele
etapei si numarul mansei, in locul si persoanei mentionate la sedinta tehnica a concursului.
Art. 5 La sfarsitul concursului, cardurile echipelor situate pe locurile 1-6, precum si cardurile echipei
care a obtinut Cea Mai Mare Captura (CMMC) si a doua Cea Mai Mare Captura(CMMC) se vor
retine pentru verificare. In termen de maxim 2 saptamani, persoana desemnata este obligata sa
anunte oficial validarea sau, dupa caz, invalidarea locurilor obtinute, in urma vizionarii filmarilor.
Art. 6 In cazul in care, in urma vizionarii filmarilor, exista probleme de natura regulamentara in
validarea acestora, echipa in cauza va pierde pozitia pe care se afla iar locul acesteia va fi luat de
echipa de pe locul imediat urmator. Totodata daca dupa vizionarea materialului filmat se
constata fara nicio indoiala ca echipa respectiva a fraudat sau a incercat sa fraudeze, aceasta va fi
descalificata din concurs, iar membrilor acesteia le va fi interzisa participarea in orice concurs sau
competitie viitoare in care LRS este organizator sau coorganizator timp de 5 ani. Sanctiunea
decurge din momentul publicarii deciziei.
Art. 7 Cardul cu filmarea din antrenamentul oficial va fi pastrat de concurenti timp de 60 de minute
masurate din momentul orei de incheiere a antrenamentului oficial. Dupa incheierea celor 60 de
minute, daca nu a fost depusa nicio contestatie, ramane la latitudinea concurentilor modul in
care vor utiliza informatia cuprinsa pe card. Filmarile din antrenamentul oficial, vor fi vizionate si
analizate, doar in cazul in care orice persoana interesata (oficial, arbitru, concurent/echipa,
colaborator) depune o contestatia la adresa vreunei echipe, conform regulamentului.
Art. 8 Echipele au urmatoarele obligatii:
a) sa anunte persoana desemnata din partea organizatorului/responsabilul de concurs imediat ce
constata vreo defectiune a sistemului de filmare sau orice alta problema care impiedica filmarea
indicand ora la care s-a constatat defectiunea;
b) sa nu obstructioneze in mod intentionat filmarea;
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Art. 9 Pornirea, filmarea, oprirea camerei se vor face conform definitiilor de mai jos.
• Pornire = la inceperea deplasarii pe apa a barcii de la locul de acostare, inainte de inceperea
mansei.
• Perioada de filmare = cuprinsa intre pornire si oprire.
•Oprire = la acostarea barcii la locul de plecare, dupa incheierea mansei (estimat, aproximativ 9
ore de filmare continua).
Art. 10 Concurentii au obligatia de a „arata” captura camerei de filmat. Prin aceasta se intelege
apropierea acesteia de obiectivul camerei de filmat, suficient cat se se poata vedea clar captura
respectiva.
Art. 11 In situatiile in care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se constata abateri grave de la
regulament sau sunt depuse contestatii, indiferent de clasarea la sfarsitul concursului a
echipei/concurentului suspectati/contestati, se vor analiza si viziona cardurile depuse de aceasta,
conform prezentului regulament. Taxa de vizionare, in urma depunerii unei contestatii, este de
100 de lei si va fi achitata in contul LRS, aceasta urmand a fi platita de echipa contestatoare.
Art. 12 Pe langa Vicepresedinte la vizionarea materialului filmat in vederea solutionarii situatiei poate
participa si un membru al echipei vizate, presedintele CTDA directorul de concurs si arbitrul sef.
Art. 13 In intervalul dintre doua etape consecutive concurentii care doresc pot pune la dispozitia
comisiei un material video selectat din etapa precedenta, care sa nu fie insa mai mare de 20
minute. ALRS isi rezerva dreptul asupra modului in care materialul/parte din acesta va fi
prelucrat.
Art. 14 Este total interzisa vizionarea materialului filmat pe perioada desfasurarii concursului. Exceptie
fac situatiile in care vizionarea materialului filmat poate aduce informatii suplimentare arbitrilor
care constata o abatere de la regulament, sau in urma unor contestatii depuse.
Art.15 In cazul in care pe parcursul concursului (cele doua manse si antrenamentul oficial) camera
vreunei echipe/concurent se defecteaza si nu mai poate fi repusa in functiune din orice motiv
tehnic, echipa/concurentul in cauza, cu respectarea prevederilor art.8 lit a), va primi din partea
ALRS o camera de filmat functionala in limita disponibilitatii acestora. Predarea acesteia catre
echipa in cauza se va efectua de catre directorul de concurs sau arbitrul sef, la punctul de start
/sosire. In toata perioada in care filmarea este imposibila din acesta cauza pescuitul este interzis
pentru echipa in cauza.
Art.16 Materialul inregistrat cu camerele video proprietate a ALRS precum si cel pus la dispozitia ALRS
de catre concurenti devine proprietatea Asociatiei Liga Romana de Spinning, va fi stocat si utilizat
in scopul promovarii competitiilor organizate de ALRS.
Art.17 Pentru orice nerespectare a vreunui articol din prezenta sectiune a Regulametului de catre vreo
echipa/concurent, acesata va fi sanctionata prin nepunctarea in clasamentul concursului si a
clasamentului national, daca nu este prevazuta vreo alta sanctiune specifica.
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