
 

 

Regulamin zawodów wędkarskich 
 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Zawody wędkarskie odbędą się w dniu 03.07.2021 r. na terenie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski”.       

2. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić czytelnie formularz (w załączeniu) i dostarczyć do biura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina lub wysłać e-mailem na adres: projekty-
lgr@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. (piątek). 

3. Rejestracja zawodników rozpocznie się o godzinie 8.00 w dniu zawodów na akwenie „Miasteczko” 
znajdującym się przy ul. Batalionów Chłopskich / Jawiszowicka -> mapka 

4. Koszty dojazdu na zawody ponoszą uczestnicy. 
 

II. Organizator Zawodów: 
 
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”.  
Zawody organizowane w związku z realizacją projektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” 
współfinansowanego przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020 oraz budżetu 
państwa. 
 

III. Plan zawodów: 
 

1. 8:00  – zbiórka, rejestracja 

2. 9:00 – rozpoczęcie zawodów  

3. 9:00 – 12:30 – zawody wędkarskie 

4. 12:30 – 13:30 – zakończenie zawodów, ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej 

5. 13:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

6. 14:00 – ciepły posiłek  

7. 14:30 – zakończenie zawodów 

 

IV. Regulamin Zawodów: 
 

1. Zawody będą rozgrywane w jednej turze, przewidywany czas trwania zawodów 3 godziny 30 minut. 
Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych.          

2. Zawodnicy łowią na jedną wędkę metodą spławikową, lecz można mieć na stanowisku dowolną ilość 
wędek do wymiany. 

3. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb w stanie żywym. 
4. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platforma o dowolnej 

konstrukcji i wymiarach. 
5. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Zaleca się 

przynęty i zanęty barwione lub nasycane naturalnymi substancjami. Zabrania się używania przynęt 
sztucznych oraz ikry, żywych i martwych ryb (również jako dodatków do zanęt). 

 
 

6. Nęcenie jest dopuszczalne po sygnale rozpoczynającym zawody.  
7. Obowiązują następujące sygnały: 

https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/


 

- pierwszy sygnał – rozpoczęcie zawodów (9:00),  
- drugi sygnał – zakończenie zawodów (12:30). Po tym sygnale nie zalicza się ryb wyjętych  
z wody.            

       8.    W czasie zawodów nie obowiązują limity ilościowe ani wymiary ochronne ryb. 
       9.    Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską ryby będą wypuszczone do łowiska.      
        
10.  Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia swoje stanowisko w stanie czystym (śmieci  
i odpadki zabiera ze sobą). 

V. Klasyfikacja. 

Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie, jedna dla wszystkich uczestników. 

VI. Punktacja. 

Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który wagowo złowił największą ilość ryb. Punkty przyznawane będą za 
ogólną wagę złowionych ryb. Za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt. 

VII. Nagrody: 

1. Trzech najlepszych zawodników otrzyma dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
2. Za zajęcie miejsc od IV do X – dyplomy i nagrody rzeczowe. 
3. Dla uczestników zawodów zapewniony będzie posiłek. 

VIII.  Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie a dotyczących rozgrywanych zawodów decyzje 
podejmuje sędzia główny zawodów. 

 


