REGULAMIN ZAWODÓW
Termin zawodów 04.05-07.05 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Podpisanie listy startowej do godz. 9:00 4 maj
Losowanie stanowisko godz. 10.00 - 4 maj
Rozpoczęcie zawodów o godz. 12.00 - 4 maj
Zakończenie zawodów o godz. 11.00 7 maj
Uroczyste odczytanie wyników i rozdanie nagród o godz 12:00 7 maj

Zasady sportowe
1. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej
2. Jedynie zawodnik może holować i podbierać rybę z drużyny
3. Zwycięzcą klasyfikacji , zostaje drużyna która uzyska największą ilość
punktów, w przypadku równej ilości punktów ,większą ilość złowionych ryb
4. Do punktacji zaliczane są następujące gatunki ryb:Karp,Amur - waga ryb
nie może być mniejsza niż 2 kg.
5. Zawody zostaną rozegrane na “żywej rybie” tzn. Po zważeniu (wagą i w worku
karpiowym sędziego) ryba powraca do wody.
6. Zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać maty i worki karpiowe, celem
przechowania ryb do czasu przybycia sędziego.
7. Sprawy sporne rozwiązuje organizator główny zawodów,oraz sędzia zawodów
8. Ryby zacięte przed końcem zawodów,aby były zaliczone muszą zostać
wyholowane w ciągu 15 minut po zakończeniu zawodów
9. Wchodzenie do wody dozwolone jest jedynie do kolan.
10.Hol musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska,jeżeli ryba wpłynie na łowisko
sąsiedniego zawodnika i dotknie żyłek zestawów sąsiada może on ale nie musi
zgłosić protest sędziemu
11.Sędzia ma prawo upomnieć, a po dwóch upomnieniach wykluczyć zawodnika z zawodów.
12 Do czasu zgłoszenia ryba musi być przechowywana w worku karpiowym
13 W momencie opuszczenia przez drużynę łowiska należy wyjąć zestawy z wody
14 w czasie trwania zawodów zakaz poruszania się samochodem po wale.
15 Każda drużyna otrzyma kartę połowu w której znajduje się (imie i nazwisko,nr. Stanowiska,data i
godz.ważenia, waga w gramach, gatunek ryby podpis zawodnika,podpis sędziego.)
16 Każdy z zespołów musi rozbić namiot(namioty)wewnątrz stanowiska i rozstawić wędki w odległości
nie większej niż 3 metry od tabliczki z numerem stanowiska.
17 Zespół może zabrać ze sobą asystenta

Teren zawodów
1. Zalew Szymanowice o powierzchni ok 55 ha średnia głębokość - 2.5m
2. Długość stanowiska dla drużyny (2 osoby) to ok 30 - 50 m wzdłuż linii brzegowej

Sprzęt ,przynęty ,zanęty stosowane w zawodach
1. W zawodach wolno łowić dwiema wędkami metodą gruntową.
2. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
3. Zawodnikom wolno stosować sprzęt pomocniczy do zanęcania ;proca, armatki
rakiety, zdalnie sterowane łódki
4. Dozwolone są wszystkie zanęty i przynęty dopuszczone w Regulaminie PZW
(Tylko metoda włosowa)
5. Stanowiska zostaną wybrane drogą losowania i pozostaną niezmienne
przez okres trwania zawodów
6. Dozwolone jest zanęcanie i wywożenie zestawów ze sprzętu pływającego w godz 06.00
do 21:00
7. Zawodnik znajdujący się na pontonie ma obowiązek posiadania kamizelki ratunkowej
8. Organizator może w trakcie trwania zawodów wprowadzić czasowy zakaz pływania pontonem
ze względu na złe warunki atmosferyczne
8. Łowisko można oznaczyć za pomocą markera lub boji ( 2 sztuki na drużynę)
9. Zakaz rozpalania ognisk

,

Tel. Organizatora Piotr Puzio 697 619 590

