REGULAMENT DE PESCUIT LA RAPITOR
IAZUL FRASIN I
2019
1. Înainte de inceperea partidei de pescuit, PESCARUL va consulta prezentul regulament şi va achita
taxa corespunzătoare pentru pescuit numai in cazul in care ESTE DE ACORD cu aceste reguli !
Achitarea taxei reprezinta ACORDUL pescarului fata de actualul regulament !
2. Parcarea autovehiculelor se va face doar in locul indicat de reprezentantul administratiei lacului.
3. Este interzis accesul pe lac al minorilor sub 18 ani neinsotiti in barca de o persoana adulta.
4. Sotia si copilul (cu varsta maxima de 14 ani) persoanei care a achitat taxa corespunzatoare are
dreptul sa foloseasca una dintre lansetele pescarului platitor fara taxe suplimentare. Toti ceilalti
insotitori de sex masculin, indiferent ca pescuiesc sau nu, vor achita taxa de pescuit.
5. Este interzis accesul in barca al persoanelor aflate in stare de ebrietate, precum si consumul de alcool
in cursul partidei de pescuit.
6. Pescuitul la rapitor se desfasoara DOAR in sistem Catch & Release pentru speciile SALAU si BIBAN, iar
SOMNUL poate fi retinut contracost (20 ron / kg) indiferent de greutate.
7. Pescuitul se desfasoara DOAR din barca (proprie sau inchiriata), in zonele recomandate de
administratia lacului, in limita locurilor disponibile (maxim 5 barci) si doar dupa achitarea
taxei. Pentru a evita eventualele neplaceri legate de ocuparea tuturor locurilor disponibile, se
recomanda rezervarea telefonica la numarul 0748 335 282 inainte de a veni la pescuit.
8. Pescuitul de pe mal este strict interzis.
9. Intrarea pe apa si iesirea de pe apa se fac doar prin locul special amenajat, aflat in zona administratiei
lacului. Este interzisa iesirea la mal in alte zone ale lacului.
10. Toti ocupantii barcii sunt obligati sa poarte vesta de salvare pe toata durata partidei de pescuit,
intreaga raspundere apartinand acestora.
11. In cazul in care pe apa se afla mai multe barci simultan, se va pastra o distanta de minim 25 de metri
fata de ambarcatiunea pescarului aflat in stationare.
12. Se pot folosi doar motoare electrice, motoarele termice fiind strict interzise.
13. Se poate pescui numai pe durata zilei, iar prin "zi de pescuit" la rapitor se intelege perioada de timp
cuprinsa intre orele 5-20 in lunile aprilie-septembrie si orele 7-17 in lunile octombrie-martie. Este
interzisa ramanerea pe apa sau pe mal dupa lasarea intunericului !
14. Pescuitul se face exclusiv cu momeli artificiale in sistem “spinning”, fiind interzisa folosirea momelilor
naturale !
15. Pescuitul este permis numai cu echipament de spinning sau baitcasting specializat. Este interzisa
folosirea jigurilor echipate cu carlige mai mari de numarul 2/0, folosirea nalucilor echipate cu mai
mult de doua ancore precum si a ancorelor suplimentare montate pe linie, echiparea nalucilor cu
ancore mai mari de numarul 2, pescuitul la japca (coasa) sau folosirea mai multor naluci in tandem
(taparina, alabama etc.).
16. Este permisa folosirea sonarului.
17. Fiecare pescar trebuie sa fie dotat cu minciog ecologic, pensa si departator.
18. Toti pestii vor fi eliberati in cel mai scurt timp. Este permisa fotografierea capturilor, dar trebuie
facuta rapid pentru a nu pune in pericol integritatea pestilor.

19. Este strict interzisa aruncarea in apa a oricarui tip de gunoaie. Este strict interzisa orice interventie
asupra mediului (taierea stufului sau a crengilor etc.).
20. Manifestarile zgomotoase, muzica, strigatele si limbajul obscen la adresa altor pescari sau a
personalului sunt strict interzise si se vor solda cu interdictia de a mai pescui in cadrul Complexului
Frasin, fara returnarea taxei !
21. Pentru a nu exista neintelegeri, toate persoanele aflate pe raza complexului Frasin I, vor pune la
dispozitia personalului de securitate, in vederea efectuarii controlului, masina si intreg
echipamentul de pescuit (barca, cutii, huse, etc) in orice moment al partidei de pescuit, precum si la
parasirea complexului.
22. Persoanele care au achitat taxa corespunzatoare si nu respecta regulamentul vor fi evacuate imediat
din cadrul complexului fara returnarea taxei !!!
23. Persoanelor care detin abonament de acces in cadrul complexului si nu respecta prezentul
regulament, li se va anula imediat abonamentul fara returnarea costului acestuia!
24. Iazul Frasin I este PROPRIETATE PRIVATA. Persoanele care nu respecta conditiile impuse de
prezentul regulament, acceptat prin achitarea taxei si care vor incerca sa ascunda sau sa fure peste
se fac vinovate de TENTATIVA DE FURT, fapta penala pedepsita de art. 228 din codul penal si vor fi
reclamati organelor de politie.
25. Orice TENTATIVA DE FURT sau FURT va fi comunicata organelor de politie si va fi popularizata in
mass–media, iar persoana vinovata va fi actionata in instanta in vederea recuperarii prejudiciului
creat.
26. Administratia lacului este exonerata de orice raspudere civila, administrativa si materiala pentru
orice forma de accidente, incidente si urmari generate de consumul de alcool, neutilizarea vestei de
salvare sau de neatentia pescarului si/sau insotitorilor acestuia, atat pe apa cat si pe uscat.
27. Nerespectarea oricarui punct din regulament poate atrage dupa sine excluderea pescarului de pe lac,
fara returnarea taxei de pescuit.
28. Pentru semnalarea neregulilor constatate si comunicarea sugestiilor Dvs. va rugam sa contactati
imediat conducerea Complexului Frasin I la numarul de mobil 0748 335 282.
29. Administratia lacului isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii !

TAXE PESCUIT SPORTIV – RECREATIV 2019 !
LACUL FRASIN I
Taxa de pescuit cu Eliberare (C&R) – 50 RON /12 h
Inchiriere barca: 25 RON/zi
AM PRIMIT UN EXEMPLAR AL PREZENTULUI REGULAMENT SI MA OBLIG SA RESPECT PREVEDERILE DE MAI
SUS !
Nume & Prenume
____________________________

Serie & Nr. C.I.
_______________

Data & Semnatura
_________________

