
Linear taisyklės 

 
Mes elgiamės pagarbiai ir sąžiningai su mūsų vandenų lankytojais. Tačiau pasitaiko, kad 

mūsų prižiūrėtojai privalo sudrausminti ar net paprašyti palikti žvejybos vietą tuos, kurie 

akivaizdžiai nesilaiko nustatytų taisyklių, pvz. palieka transporto priemonę ant žolės, ten kur ženklai to neleidžia, arba 

išsikrauna savo žvejybos įrankius tam neskirtose vietose, taip sukeldami pavojų sau ir kitiems, sukuria laužus ant kranto, 

užgaulioja kitus žvejus, palieka meškeres be priežiūros, nesusirenka šiukšlių. 

 
Linear yra specialus žvejybos kompleksas skirtas tik žvejams. Pripučiamos valtys, kepsninės 

ir piknikai neleidžiami 

 

• Neleidžiama spodinti jauko, išskyrus jei spomba yra naudojamas 

kartu su plūde ( jeigu tokios neturite, galite nusipirkti mūsų 

parduotuvėje). Tokiu būdu mes stengiamės išvengti nutrūkusių 

spombų, kurios nuskęsta į dugną ir virsta kliuviniais.  

• Spodinti musės lervas daugiau nebeleidžiama. Jos gali būti 

naudojamos tik kaip masalas ant kabliuko ar užmetamos PVA 

maišeliuose arba fyderiu. Pagrindinė taisyklė ta, kad jūs 

neturėtumėte naudoti daugiau muses lervų nei 4 puslitrius per 

dieną. 

• Mašinos turi būti paliktos tam skirtoje aikštelėje. Neužstatykite vartų, jei užstatysite jūs 

galite būti paprašyti palikti žūklavietę. 

• Žvejams neleidžiama sustoti ant pagrindinio  B4449 kelio, ar prie pagrindinio įvažiavimo į 

Manor Farm Lake & St. Johns. 

• Žvejojantys Hardwick Lake & Smiths Pool  turėtų palikti savo mašiną pagrindinėje Hardwick 

aikštelėje. Jiems leidžiama išsikrauti savo įrankius prie keliuko į Brasenose šalia dviejų 

vandens telkinių. 

• Neleidžiama važinėti ant žolės ir palikti mašiną ant jos. Jei sulaužysite šią taisyklę būsite 

paprašytas palikti žvejybą, nesvarbu iš kiek toli atvykote. 

• Neleidžiama užsirezervuoti žvejybos vietos. Išimtys tik šiais atvejais: A) Jei jūs jau sutarėte 

su žūklavietės prižiūrėtoju ir susimokėjote prieš ruošiantis žvejoti. B) Jums leidžiama 

pasilikti kibirėlį žūklavietėje vos tik atvykus, bet po to jūs nedelsiant turite grįžti į mašiną 

pasimti savo įrankius ir grįžti į žūlavietę, Jei kibiriukas bus paliktas be priežiūros ilgiau nei 

45minutes, prižiūrėtojai jį patrauks. 

• Kabliukai leidžiami ir su užkarpėle ir be jos. Pastaba: Hunts Corner Pond taisyklės gali 

skirtis nuo kitų ežerų taisyklių – pasitikrinkite skelbimų lentoje prie Hunts pond. 

• Meškerių negalima palikti be priežiūros 

• Leidžiama naudotis iki trijų meškerių, jei jos yra atitinkamai padengtos galiojančiu žvejo 

bilietu išduotu Aplinkos Agentūros. 

• Įsidėmėkite, kad kai tik pradedate žvejoti jums bus paskaičiuota nuo to laiko. Jei 

neplanuojate žvejoti per naktį, tai užleiskite žūklavietę kitiems. Jei planuojate tik nakvoti 

savo žūklavietėje, jums vistiek teks susimokėti už dvi meškeres, net ir negaudant jomis.  

• Atkabinimo kilimėliai turi būti naudojami visoms didesnėms žuvims: karpiams, lydekoms, 

šamams. 

• Neleidžiama naudotis valtimis, pašariniais laiveliais, radio prietaisais, ginklais, kurti ugnies, 

piknikauti, plaukioti, vartoti narkotikus ar stipriai naudoti alkoholį.  

• Šunys tik ant pavadėlio ir užtikrinant visišką kontrolę. 

• Apribojimų jaukams nėra, tačiau sėklos tokios kaip riešutai, žirniai ar pupos turi būti gerai 

išmirkę, ir gerai išvirę. (Žiūrėkite muses lervų taisyklę). 



• Neleidžiami fiksuoti svareliai ir atkabinimo kilimėliai turi būti naudojami bet kuriai žuviai – 

SISTEMĖLĖS BUS PATIKRINTOS MŪSŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ. 

 

• Gyva žuvele gaudyti šamus ir lydekas draudžiama nuo kovo 31d. iki spalio 1d.  

• Gyvos žuvelės iš kitų vandens telkinių atsinešti neleidžiama. 

• Pagavus žuvį jos į kitus aplinkinius telkinius neleisti – žuvies pasimti ir žudyti negalima. 

• Lydekas žvejoti galima nuo spalio 1d iki kovo 31d. 

• Braidymas neleidžiamas, išskyrus atvejus kai tai reikalinga saugiam žuvies iškėlimui, ar ją 

paleidžiant sekliose vietose. Prašome nebraidyti tam, kad padėti savo masalus ten kur 

norite. Paleidžiant žuvį atgal pirma įsitikinkite savo saugumu. 

• Ežerai yra private nuosavybė, taigi netrukdykite kitiems, nekelkite triukšmo ir naktį švieskite 

kiek galima mažiau. 

• Jei planuojate žvejoti gale Smiths prudo, NEIKITE skersai griovio nuo Brasenose -One, tam 

kad išsikrautumėte savo įrankius, nes šlaitas labai status ir slidus. Visi įrankiai turi būti 

iškrauti gale Smith prudo ir eiti ta pakrante iki savo žūklavietės.  

• Vienkartinėmis kepsninėmis naudotis leidžiama, tačiau jos turi būti pakeltos aukščiau nuo 

žemės. Jeigu išdeginsite žolę, būsite paprašytas palikti žvejybos vietą.  

• Planuojantys žvejoti Oxlease ežere ir atvyke ankščiau, privalo laukti Hardwick mašinų 

aikštelėje kol bus atrakinti vartai. Neužstatykite Oxlease vartų ir nepalikite mašinos šalia 

takelio vedančio į Newlands žvejų klubą. Jei neklausysite būsite paprašytas palikti žvejybos 

vietą. 

• Jei dviese gaudote tame pačiame sektoriuj, tai galite naudoti po dvi meškeres, išimtis gali 

būti tik didesni sektoriai, kurių nėra daug ir kurie yra pažymėti. Jeigu nesate tikras ar galite 

gaudyti trimis meškerėmis, pradėkite gaudyti su dviem, kol ateis prižiūrėtojas ir patars.  

• Beach -caster sistemėlės gali būti naudojamos, tačiau jomis neturėtumėte žvejoti šalia 

vešlios augmenijos, ir turėtumėte prižiūrėti atidžiai, kad vandens paukščiai nepagriebtų jūsų 

kabliuko. Tokiu atveju galima žvejoti tik viena meškerę, kad būtų užtiktinta pilna kontrolė. 

Labai svarbu, kad sistemėlė būtų sukonstruota taip, kad jai nutrūkus, neliktų kliuvinių ir visi 

komponentai lengvai atsiskirtų nuo pagrindinio valo.  

 

• ŠIUKŠLIŲ NEPALIKTI – IŠSINEŠKITE SU SAVIMI 

 
 

• Dieniniai bilietai parduodami vandens prižiūrėtojų, kurie pastoviai patruliuoja aplink šiuos 
vandens plotus. Jūs galite pradėti žvejoti ten kur norite, o atėjus prižiūrėtojui sumokėti už 
žvejybą. Mes nerezervuojame vietų iš anksto išskyrus kai tai yra:  varžybos, užsisako 
neįgalieji žvejai, kai užsisako virš 10 žvejų, kai planuojami filmavimai ar žvejybos pamokos.  
 

Net ir esant daugeliui žvejų, mes jums visada rasime vietos kur pažvejoti. Iš kiekvieno iš jūsų Mes 

tikimės aukščiausio lygio supratingumo ir malonaus, mandagaus bendravimo.  

 

Karpių, lydekų ir šamų pagavus ilgai nelaikyti – karpių laikymo maišai neleidžiami. 

Plaukiantys laikymo maišai/slingai leidžiami naudoti iki 30 minučių, tol kol bus pasiruoštas atkabinimo 

kilimėlis, svarstyklės ir fotoaparatas. 

(prašome žiūrėti daugiau informacijos susijusios su laikymo maišais mūsų internetinėje svetainėje) 

 

 


