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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И ОП „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

ОРГАНИЗИРАТ 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА 

язовир Пресиян, община Търговище 

 

РИБАРЧЕТА И РИБАРИ,  

НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ЗАБАВНО СЪРЕВНОВАНИЕ –  

ДА ЛОВИТЕ РИБА НА КИЛОГРАМ 

ВИ ОЧАКВАМЕ КРАЙ ЯЗОВИР ПРЕСИЯН! 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Дата и място на провеждане – 06.09.2022 г., язовир Пресиян. 

2. Право на участие имат само предварително записали се състезатели – деца и 

юноши до 15 г.: 

- Първа възрастова група до 10 г.; 

- Втора възрастова група до 15 г. 

Краен срок за записване – 31.08.2022 г. 

Начин на записване – на тел.: 0601 68 693; 0601 68 604 в Община Търговище; е-

mail: obshtina@targovishte.bg. Посочват се трите имена на участника, възраст и 

телефонен номер за връзка. 

3. Всяко дете или юноша трябва да има пълнолетен придружител, който може да 

помага със съвети, разпъване на риболовните принадлежности, поставянето на 

стръвта, кепчосването на рибата във водата и откачането й. 

4. Всеки състезател участва с лични риболовни принадлежности. 

5. Състезанието е индивидуално и ще се проведе в режим „хвани и пусни“. 

6. Уловената риба се съхранява в живарник, различен от телен и не по-къс от 1 

метър, до измерването й от съдийската комисия, след което всички риби се 

връщат във водата. 

7. Всеки състезател се състезава в отделно място и сектор, изтеглен в 

предварителен жребий.  

8. Всеки състезател лови с една въдица и може да използва неограничено 

количество стръв и подхранки. 

9. Участието е безплатно. 

ПРОГРАМА: 

 

1. Проверка на участниците и жребий – 8:00 – 8:10 ч. 

2. Инструктаж и официално откриване – 8:10 – 8:15 ч. 

3. Разполагане по сектори/захранка – 8:15 – 9:00 ч. 

4. Старт на състезанието – 9:00 ч. 
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5. Край на състезанието – 11:00 ч. 

6. Измерване на улова (в килограми) – 11:00 – 11:30 ч. 

7. Обявяване на резултатите и награждаване – 12:00 ч. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ 

 

1. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени награди за I, II и III място. За 

призовата тройка във всяка възрастова група ще се състезават участниците, 

уловили най-голямо количество риба (в килограми) в отделните сектори. 

2. Приз за уловена най-голяма риба ще получи участникът, уловил най-тежкия 

екземпляр. 

3. Ще бъде връчен приз за най-малък участник.  

4. Всички ще получат грамоти за участие и поощрителни награди.  

 

ВИДОВЕ РИБА В ЯЗОВИР ПРЕСИЯН 

 

Язовир Пресиян е зарибен със следните видове риба: шаран, каракуда (таранка), 

червеноперка, уклей (облез), костур. 

Количествата на видовете риба в язовира са изредени в низходящ ред.  

 

 

За актуална информация за състезанието следeте раздел „Новини“ в сайта 

targovishte.bg, както и фейсбук страницата Община Търговище/Targovishte 

Municipality.  
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