Regulamin zawodów wędkarskich
Święto Ryby
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Siedliszczu, Starostwo Powiatowe w Chełmie

TEREN ZAWODÓW
1.

Zawody rozegrane zostaną 9 lipca 2016 r. na terenie łowiska Majdan Zahorodyński, zbiórka o godz. 10
koło altany na plaży.

2.

W czasie trwania imprezy teren zawodów jest zamknięty dla innych wędkarzy.

3.

Organizatorzy są odpowiedzialni za porządek oraz przebieg imprezy.

4.

Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie. Odległość pomiędzy stanowiskami powinna wynosić
około 10-20 metrów.

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
1.

Każdy z uczestników drużyny łowi tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość
wędek do wymiany. Maksymalna długość wędziska wynosi 13 m.

2.

Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania
złowionych ryb w stanie żywym.

3.

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.

4.

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty
i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

5.

Zawody odbędą się metodą spławikową.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
1.

Zawody organizowane są w kategorii drużynowej. Drużyna składa się z trzech zawodników
reprezentujących daną gminę z terenu powiatu chełmskiego.

2.

Warunkiem udziału w zawodach jest osobiste/telefoniczne/za pomocą poczty elektronicznej
zgłoszenie składu drużyny (imię, nazwisko, gmina) w terminie do 4 lipca 2016 r. do Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 95,
tel. 82 562 75 07, joanna.wasowicz@powiat.chelm.pl.

3.

Trzy najlepsze drużyny oraz zawodnik, który złowi największą rybę zawodów otrzymają puchary
i dyplomy.

4.

Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 30-60 minut przed rozpoczęciem
zawodów. Czas trwania zawodów ustalany jest na 3 godziny. Zawody zostają przerwane jednym
ustalonym wcześniej sygnałem.
Po otrzymaniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska - jedna
drużyna łowi w jednym łowisku. Losowanie dotyczy drużyny, a nie indywidualnych zawodników.
W tym czasie drużyny mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób.

5.

Obowiązują następujące sygnały:



pierwszy sygnał - na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, można rozpocząć nęcenie zanętą
(w zależności od decyzji organizatora),



drugi sygnał – rozpoczynający zawody,



trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,



czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej
z wody.

Po sygnale oznaczającym zakończenie zawodów komisja sędziowska podchodzi do każdego zawodnika i waży
na stanowisku złowione ryby. Do klasyfikacji ostatecznej liczy się waga ryb złowionych przez drużynę. Drużyna
otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
W czasie zawodów zabrania się przemieszczania się zawodników i osób postronnych pomiędzy zawodnikami.
Wyłączeni z tego zakazu są organizatorzy oraz sędziowie.
W czasie zawodów obowiązują przepisy A.R.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Ryby
powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast
wpuszczane do wody.

