REGULAMIN
Spławikowych Zawodów Wędkarskich
O Puchar Wójta Gminy Zbójno
Zawody zostaną zorganizowane w dniu 15 września 2019 r. na gminnym zbiorniku wodnym w
miejscowości Działyń. W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Zbójno.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach ( 8.00-14.00 -Seniorzy i 15.00-17.00 – Rodziny z
dziećmi ).

Harmonogram:

Zawody 9.00-14.00 - SENIORZY
8:00 - 8:30 – Zbiórka i zapisy
8:30 – Losowanie stanowisk
8:45 – Rozejście się na stanowiska
9:00 – Rozpoczęcie zawodów – I sygnał sędziów
14.00 – Zakończenie zawodów – II sygnał sędziów
Po zakończeniu zawodów nastąpi ważenie ryb na stanowiskach przez sędziów zawodów.

Zawody 15:00-17:00 - RODZINY Z DZIEĆMI
14:00 - 14:30 – Zbiórka i zapisy
14:30 – Losowanie stanowisk
14:45 – Rozejście się na stanowiska
15:00 – Rozpoczęcie zawodów – I sygnał sędziów
17.00 – Zakończenie zawodów – II sygnał sędziów
Po zakończeniu zawodów nastąpi ważenie ryb na stanowiskach przez sędziów zawodów.

Po zakończeniu ważenia i podliczeniu punktacji przez sędziów z wszystkich tur zawodów
nastąpi ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród oraz wspólne grillowanie.

Zasady wędkowania:
1. Zawody odbywają się tylko i wyłącznie po przez wędkowanie metodą spławikową
2. Zawody odbywają się na żywej rybie tzn. po zakończeniu zawodów i zważeniu przez
sędziów ryb zostają wpuszczone z powrotem do akwenu. Zabrania się zabierania
złowionych ryb podczas zawodów
3. W czasie zawodów łowi się wszystkie ryby bez ograniczeń i bez wymiarów ochronnych.
4. W trakcie zawodów zawodnik może opuścić stanowisko wędkarskie tylko po
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu i uzyskaniu przez niego zgody.
5. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
6. Przed zawodami i podczas zawodów zawodnikowi nie wolno wchodzić do wody
7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska.
8. Zawodnik ma obowiązek utrzymać czystość w obrębie swojego stanowiska podczas
zawodów i po ich zakończeniu
9. Na zawodach dozwolone jest łowienie tylko na jedną wędką z zestawem spławikowym.
Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
10. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę z obręczami
do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym.
11. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: podbierak, proca wędkarska,
siedzisko, itp.
12. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt wędkarskich bez
ograniczeń ilościowych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia zawodów w razie wystąpienia
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych. ( decyzja sędziów V sygnałów o przerwaniu zawodów – wyniki zawodów będą liczone do czasu ich
przerwania )
14. Zawody mają charakter towarzyski.
15. Sytuacje sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska.

Organizator Zawodów

