
Regulamin Otwartych Zawodów
w wędkarstwie spławikowym Jeżewo 2018

                       o puchar Starosty Powiatu Gostyńskiego

Organizator Koło PZW Gostyń oraz                                  

Sklep Zoologiczno – Wędkarski ,,KAMA’’

Program zawodów:
*7.00   Zbiórka zawodników i losowanie stanowisk 

*7.30 – 9.30 rozejście na stanowiska

* 9.30 – start zawodów

*13.30 koniec zawodów 
*14.00 – 15.00 poczęstunek, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

1.Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach:

      1.Wędkujemy na jedną wędkę metodą spławikową zgodnie z regulaminem PZW.
      2.Każdy zawodnik posiada siatkę do przechowywania ryb.
      3.W czasie zawodów niedozwolone jest stosowanie przynęt sztucznych oraz żywej lub      
martwej rybki 
      

2. Organizacja i przebieg zawodów.

1. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej 

2. zawody będą trwały od godziny 9.30 do 13.30

3. ryby łowimy zgodnie z wymiarami oraz okresami ochronnymi

regulaminu amatorskiego połowu ryb

4. o klasyfikacji końcowej będzie decydować poszczególne miejsca w danym sektorze, 

przy jednakowej wadze ryb zawodnik z niższym numerem startowym będzie 

klasyfikowany wyżej.
      
     
      5.   Obowiązują następujące sygnały :

              pierwszy sygnał –  9.20     nęcenie ciężką zanętą
             drugi sygnał        –  9.30     rozpoczęcie zawodów

               trzeci sygnał       - 13.20    10 min do końca zawodów
               czwarty sygnał   - 13.30     zakończenie zawodów

6.  Godzina 14.00 posiłek regeneracyjny, 14.30 – 15.00 zakończenie zawodów i 
ogłoszenie wyników



3. Ryby łowione w trakcie zawodów i punktacja:

1 W trakcie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu 
ochronnego i zgodnie z RAPR. 

2.         Za przedłożenie do wagi ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną tytułem   
            kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga tych ryb.
4.         Ważenie ryb odbywa się do 20 minut po sygnale kończącym zawody.
  

4.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
  zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu, 
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej. 
- łowienie w innym lub poza granicami sektora.  
- za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
  sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), 
- używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.  

 

5. Postanowienia końcowe

1 Zawodnik ma prawo przed zakończeniem ważenia w zgłosić komisji sędziowskiej 
wszelkie zauważone nieprawidłowości.

2          Sprawy sporne niezawarte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska   
3        Decyzja   komisji  sędziowskiej  jest  ostateczna  i  nieodwołalna.
4. Pozwala się brodzić zawodnikowi w obrębie Swojego stanowiska do wysokości 

kolan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Zapisanie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                      Organizator                 

WSZELKIE INFORMACJE POD NUM. TEL.697530024 oraz  693774240
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