REGULAMIN
XXIII Powiatowych zawodów wędkarskich – spinningowych
o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego
Jeziorak Mały 01.10.2022 r.
1. Zawody mają na celu popularyzację sportu wędkarskiego i sportowej rywalizacji.
2. Zawody rozgrywane są w dwóch klasyfikacjach: indywidualnej i drużynowej zgodnie
z zasadami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz poniżej opisanymi zasadami:
a) drużynę stanowi trzy osobowy zespół zawodników zgłoszony przed rozpoczęciem
zawodów,
b) wynik indywidualny = suma długości (w cm) złowionych ryb/gatunków przez zawodnika,
c) wynik drużyny = suma długości (w cm) złowionych ryb/gatunków przez trzech
zawodników drużyny,
d) do punktacji przyjmuje się przelicznik 1cm = 10 pkt,
e) do obliczania punktów zawodnika przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby
f) do pełnych centymetrów wg reguły:
- poniżej 0,5 cm - wynik zaokrągla się w dół,
- od 0,5 cm - wynik zaokrągla się w górę.
Zaokrąglenie w górę NIE dotyczy minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do połowu
określonych przez organizatora.
Przykład 1:
- zaprotokołowana w karcie zawodniczej długość ryby = 47,6 cm,
- zaprotokołowana długość ryby po zaokrągleniu = 48 cm,
- naliczone punkty: 48 x 10 pkt = 480 pkt,
Przykład 2:
- zaprotokołowana w karcie zawodniczej długość- ryby = 35,3 cm,
- zaprotokołowana długość ryby po zaokrągleniu = 35 cm,
- naliczone punkty: 35 x 10 pkt. = 350 pkt
3. Ustala się na następujące wymiary ochronne gatunków ryb zaliczane do klasyfikacji
zawodów:
- OKOŃ 18 cm
- SANDACZ 50 cm
- SZCZUPAK 45 cm
- SUM 70 cm
- WĘGORZ 60 cm
4. Zawody odbywają się na żywej rybie:
a) pomiaru złowionych ryb dokonuje się bezpośrednio na stanowisku poprzez sędziego
sektorowego po zgłoszeniu ustnym / telefonicznym przez zawodnika,
b) do czasu dokonania pomiaru ryba musi być przechowywana w siatce umożliwiającej
przeżycie ryby w dobrej kondycji,
c) do rejestru złowionych ryb służy Karta Zawodnicza, na której zapisuje się wymiary
rzeczywiste złowionych ryb i po zaokrągleniu do 1 cm,
d) po zapisie złowionej ryby w Karcie Zawodniczej bezwzględnie wymaga się potwierdzenia
zapisu przez zawodnika i sędziego własnoręcznym podpisem.
5. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH:
a) używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone
w R.A.P.R.,
b) ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki,
c) zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz
z jakąkolwiek przynętą naturalną,

d) zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt.
6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW:
a) czas trwania zawodów: 4 godziny,
b) miejsce zawodów: wyznaczony przez organizatora odcinek linii brzegowej jeziora
Jeziorak Mały z wyznaczonymi miejscami/stanowiskami w ilości zgłoszonych
zawodników,
c) losowanie miejsca startowego odbywa się na odprawie przed rozpoczęciem zawodów,
d) po wylosowaniu numeru startowego zawodnik udaje się na stanowisko i po sygnale
oznajmiającym rozpoczęcie zawodów rozpoczyna spinningowanie do czasu usłyszenia
drugiego sygnału, który umożliwia opuszczenie stanowiska i przemieszczenie się w
dowolne miejsce na określonym przez organizatora odcinku wody,
e) organizator wyznaczy i poda do wiadomości uczestników minimum trzech sędziów
sektorowych włącznie z podaniem numerów telefonów do kontaktu,
f) obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów
- drugi sygnał (po 15 minutach od pierwszego sygnału) – oznacza możliwość
opuszczenia wylosowanego miejsca oznaczonego numerem i przemieszczenie się w
inne wybrane przez zawodnika miejsce
- trzeci sygnał oznacza KONIEC zawodów.
Uwaga: Po trzecim sygnale obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie
Karty Zawodniczej sędziemu.
7. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od czasu zakończenia odprawy do czasu zdania
karty zawodniczej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo.
8. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.
9. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, NIE dopuszcza się brodzenia i wchodzenia
do wody z uwagi na bezpieczeństwo zawodników !!!
10. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe
(oznaczone przez organizatora) przymiary.
11. Sprawy sporne niezawarte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska
i organizator zawodów.
12.W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, organizator może przerwać
lub zakończyć zawody. W przypadku zakończenia zawodów wyniki ustala się na podstawie
wagi złowionych ryb w chwili zakończenia zawodów.
13. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAWODACH
W zawodach mogą wziąć udział zainteresowane osoby z terenu powiatu iławskiego, które
ukończyły 18 lat.
Zawody rozgrywane są w dwóch klasyfikacjach: indywidualnej i drużynowej. Drużynę stanowi
trzyosobowy zespół zawodników zgłoszony przed rozpoczęciem zawodów.
Zawodnicy biorący udział w zawodach są zobowiązani zapoznać się z klauzulą informacyjną
oraz podpisać stosowne oświadczenie w dniu zawodów.
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy dokonać telefonicznie w godz. 7:15 do 15:15
pod numerem telefonu 89 649 07 06 (Magdalena Rogatty).
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.09.2022 r.
Liczba uczestników zawodów jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator

