
Regulamentul rezervaţiei Linear  
 

Politica rezervaţiei Linear este de a trata cu corectitudine şi integritate toţi vizitatorii lacurilor noastre. Foarte 

puţini vizitatori au fost rugaţi să plece, însă administratorii vor solicita pescarilor să părăsească rezervaţia dacă 

aceştia ignoră în mod evident regulamentul. De exemplu, pescarii au fost rugaţi să plece după ce şi-au parcat 

vehiculele pe iarbă, chiar şi după ce au fost înştiinţaţi că acest lucru este interzis, după ce şi-au descărcat 

echipamentul în locuri neautorizate, unde ar fi putut constitui un pericol pentru singuranţa lor şi a altora, după ce au aprins focuri pe mal, 

după ce au fost abuzivi şi au perturbat activităţile de pescuit ale altora, după ce şi-au lăsat undiţele nesupracegheate sau au lăsat gunoi în 

urmă.   

 

Linear este o rezervaţie profesională de pescuit doar pescari. Bărcile,  accesoriile gonflabile şi picnicurile nu sunt permise în 

rezervaţie. 

 

• Nu aveţi permisiunea de a utiliza un spomb pentru introducerea momelii, cu excepţia 

cazului în care este utilizat împreună cu un flotor pentru racheta de nădire Spomb (dacă 

nu aveţi una la dumneavoastră, acestea pot fi achiziţionate în rezervaţie). Aceasta 

pentru a ajuta la prevenirea spomb-urilor pierdute/sparte, care se pot scufunda pe patul 

lacului, cauzând astfel obstacole.  

• Nu mai este permisă utilizarea nadelor cu viermi. Aceştia pot fi utilizaţi ca momeală de 

cârlig, în pungi PVA sau în monturi feeder. Ca regulă generală, nu ar trebui să utilizaţi 

mai mult de 4 pinţi pe zi.  

• Maşinile trebuie parcate în parcările furnizate. Nu blocaţi şi nu parcaţi în faţa porţilor rezervaţiei de pescuit, dacă 

veţi bloca o poartă de acces, vi se va solicita să părăsiţi rezervaţia.  

• Pescarii nu pot staţiona cu maşina nicăieri pe drumul principal B4449 sau la intrarea către Manor Farm Lake & St. 

Johns. 

• Pescarii care pescuiesc în Hardwick Lake & Smiths Pool, ar trebui să-şi lase vehiculele în parcarea principală 

Hardwick, totuşi au permisiunea de a-şi descărca echipamentul pe traseul care duce la Brasenose şi la cele două 

lacuri adiacente.  

• Nu este permis condusul sau parcarea pe iarbă pe niciunul dintre lacuri. Dacă încălcaţi această regulă, vi se va  

solicita să părăsiţi rezervaţia, indiferent de cât de mult aţi călătorit până la rezervaţie.   

• Nu aveţi permisiunea de a rezerva locurile de pescuit – singurele excepţii sunt următoarele: A) Dacă aţi discutat 

deja cu unul dintre administratorii rezervaţiei şi aţi plătit pentru locurile de pescuit la instalare. B) Aveţi permisiunea 

de a plasa o găleată în apă atunci când sosiţi şi să alegeţi un loc de pescuit, dar trebuie să vă reîntoarceţi imediat 

la maşină, să vă încărcaţi echipamentul şi să vă reîntoarceţi în acel loc. Dacă o găleata este lăsată pentru mai mult 

de 45 de minute, personalul rezervaţiei o va scoate din apă.  

• Se pot utiliza cârlige cu barbetă şi fără barbetă. Vă rugăm să reţineţi: Regulamentul Hunts Corner Pond poate 

varia în funcţie de biletul de zi pe lacurile principale de crap – Vezi panoul de informare situat pe Hunts Pond.  

• Undiţele nu pot fi lăsate nesupravegheate. 

• Este permisă utilizarea a maximum trei undiţe şi este necesar să deţineţi o licenţă E.A. corespunzătoare care să 

le acopere.  

• Vă rugăm să reţineţi că, odată ce  v-aţi instalat într-un loc de pescuit, vi se va percepe plata din acel moment. 

Dacă nu aveţi intenţia de a pescui în timpul nopţii, trebuie să părăsiţi locul de pescuit. Dacă veţi campa peste 

noapte, veţi achita minimum un bilet cu două undiţe.  

• Saltelele de decroşare trebuie folosite în permanență pentru crap, știucă, somn și alte specii de peşte mare. 

• Nu sunt permise bărcile, dronele, bărcile de plantat momeală, radio-urile, armele, focurile, picnicurile, înotul, 

drogurile sau consumul excesiv de băutură. 

• Nu este permis accesul câinilor, cu excepţia cazurilor în care sunt în lesă şi ţinuţi sub control.  

• Nu există restricţii de momeală, dar momelile multiple precum seminţele, nucile, mazărea şi fasolea trebuie să fie 

bine înmuiate, bine gătite şi utilizate cu moderaţie (vă rugăm să revizuiţi şi regulamentul de utilizare a viermilor).  

• Utilizarea plumbului fix permanent nu este permisă şi saltelele de decroşare trebuie întotdeauna folosite pentru 

orice peşte – RIG-URILE VOR FI VERIFICATE DE ADMINISTRATORII REZERVAŢIEI. 

• Nu este permisă utilizarea de momeală vie pentru somn sau ştiucă între 31 martie şi 1 octombrie.  

• Nu este permisă aducerea de peşte viu în rezervaţie din surse exterioare.  

• Nu este permis transferul de peşte între lacuri – niciun peşte nu poate fi luat sau omorât. 



• Pescuitul la ştiucă este permis doar în lunile de iarnă, între 1 octombrie şi 31 martie. 

 

• Mersul în apă nu este permis, cu excepția cazurilor în care aceasta contribuie la plasarea în siguranță sau la 

eliberarea peștelui, în zonele de apă de mică adâncime. Vă rugăm să nu mergeţi prin niciuna dintre apele noastre 

pentru a poziţiona momeala. Puteţi întotdeauna siguranţa dumneavoastră pe primul loc atunci când el iberaţi 

peştele.  

• Lacurile sunt proprietate privată, prin urmare, nu întreprindeţi activităţi care pot perturba alte persoane, nu faceţi 

zgomot şi menţineţi luminile la minimum în timpul nopţii.  

• Dacă pescuiţi în zona din spatele Smiths Pool, NU TRAVERSAŢI canalul de la Brasenose-One pentru a vă 

descărca echipamentul, aceste pante sunt alunecoase şi periculoare şi nu trebuie folosite. Tot echipamentul trebuie 

descărcat la capătul Smiths Pool, apoi mergeţi de-a lungul malului către locul de pescuit.  

• Este permisă utilizarea BBQ-urilor, însă acestea trebuie ridicate de la nivelul solului. Dacă utilizaţi un BBQ de 

unică folosinţă şi acesta arde iarba, vi se va solicita să părăsiţi rezervaţia de pescuit.  

• Pescarii care pescuiesc pe Lacul Oxlease Lake, trebuie să aştepte devreme în parcarea Hardwick până la 

deschiderea porţilor către acest lac – Nu blocaţi poarta de acces Oxlease şi nu parcaţi de-a lungul traseului 

adiacent Clubului Newlands Angling Club, în caz contrar, veţi fi rugaţi să părăsiţi rezervaţia.  

• În caz de parteneriat cu un alt pescar, puteţi pescui cu doar două undiţe fiecare, cu excepţia câtorva locuri de 

pescuit mari din jurul complexului. În cazul în care nu sunteţi siguri dacă puteţi utiliza 2 sau 3 undiţe fiecare, atunci 

când aveţi un partener de pescuit, vă rugăm să începeţi cu două undiţe şi apoi să verificaţi cu administratorul.  

• Rigurile de pescuit surfcasting sunt permise, însă acestea nu trebuie utilizate în zonele cu foarte multă vegetaţie 

şi este necesar să vă supravegheaţi undiţa permanent pentru a evita ca momeala de cârlig să fie ciugulită de păsări. 

Este permisă doar o singură montură beach-caster la un moment dat. Cel mai important, plumbul şi pluta trebuie 

proiectate asfel încât să cadă sau să se desprindă de pe link-ul de cârlig, în cazul pierderii sistemului.  

• NU ARUNCAŢI GUNOI – LUAŢI-L CU DUMNEAVOASTRĂ 

• Biletele de zi sunt disponibile de la administratorii Linear, care patrulează cu regularitate lacurile.Trebuie să 

începeţi să pescuiţi pe lacul ales atunci când sosiţi, apoi să plătiţi adminsitratorul atunci când acesta vizitează locul 

de pescuit. Nu facem rezervări pe biletele generale de zi – singurele rezervări sunt pentru meciuri/evenimente, 

rezervarea locurilor de pescuit dezactivate, rezervări pentru peste zece persoane, pentru filmări/ activităţi PR şi 

pentru unele tutoriale. 

Există loc aproape întotdeauna pe lacurile noastre, chiar şi în perioadele cele mai aglomerate. Se aşteaptă cel mai 

înalt standard de comportament din partea tuturor persoanelor care vizitează rezervaţia.  

 
Nu este permisă reţinerea crapului, ştiucii, somnului sau altor tipuri de peşte pentru perioade îndelungate de timp – nu 
este permisă utilizarea sacilor de crap. Curelele de retenţie plutitoare sunt permise pentru reţinerea peştelui până la 
30 de minute, în timp ce saltelele de decroşare, cântarele şi camerele sunt pregătite.  
(Vă rugăm să citiţi mai multe informaţii despre curelele de retenţie în secţiunea „Reguli” a website-ului nostru).   


