
 

 

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE  

Rzeka Orzysza, 14 czerwca 2015 

 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Miejsce i data: 

a) Rzeka Orzysza  

b) 14.06.2015, godz. 4:30 

c) zbiórka uczestników o godz. 4:00 na parkingu przy Stacji Paliw Okoń 

2. Organizatorzy: 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (tel. 87 423 01 86, mosir@orzysz.pl) 

b) Koło PZW w Orzyszu 
 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie udziału w terminie do soboty 13 czerwca 

b) zawodnicy spoza Orzysza muszą dodatkowo uiścić w dniu zawodów opłatę wpisową w wysokości 10 zł.  

c) zgłoszenia przyjmowane są w sklepie Ochotka (Orzysz, ul. Giżycka) bądź w biurze MOSiR telefonicznie  

nr 87 423 01 86 lub drogą mailową na adres mosir@orzysz.pl  

4. Przebieg zawodów 

a) w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb ustalonego przez PZW 

b) dozwolony jest połów na jedną wędkę z użyciem spławika 

c) zawody rozgrywane są w dwóch turach 

d) przed rozpoczęciem każdej tury zawodnicy losują stanowiska startowe  

e) po ukończeniu każdej tury sędzia główny dokonuje ważenia złowionych ryb 

f) na końcowy wynik zawodnika składa się suma punktów z dwóch tur 

g) zawodnik może rozpocząć połów wyłącznie w wylosowanym sektorze, po udzieleniu komendy 

rozpoczynającej zawody oraz do momentu zakończenia zawodów na komendę sędziego głównego 

h) zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne zezwolenie wędkarskie  

i) dozwolone jest stosowanie zanęt 
 

5. Zasady punktacji: 

a) w czasie zawodów dozwolony jest połów ryb, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego  

i z zachowaniem wymiarów ochronnych 

b) nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb 

c) ryby muszą być przechowywane w przeznaczonym do tego celu pojemniku 

d) po zakończeniu zawodów zawodnik ma prawo zachowania złowionych ryb 

e) punktacja przyznawana jest według przelicznika wagowego 

f) zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb 
 

6. Nagrody: 

 trzej najlepsi zawodnicy według punktacji końcowej otrzymają puchary i nagrody rzeczowe 
 

7. Informacje dodatkowe: 

a) w trakcie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu 

b) zawodnik podlega dyskwalifikacji za: 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  

 wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu 

 udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, a także przekazywanie lub 

przyjmowanie złowionej ryby 

 niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników  

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną 

 używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami 

 innymi rażącymi naruszeniami regulaminu i przepisów PZW stwierdzonymi przez sędziego głównego 
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