REGULAMIN INDYWIDUALNYCH TOWARZYSKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
RYBKA LUBI PŁYWAĆ
Organizatorem zawodów jest Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie.
Zawody realizowane są w ramach działań dla Operacji Rybka lubi pływać, czyli historia bużańskiego leszcza w Kuligowskim
Skansenie realizowanego w ramach operacji współfinansowanej ze środków poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

1. W zawodach może uczestniczyć każdy, posiadający aktualną kartę wędkarską i opłaconą
składkę członkowską , według kolejności zgłoszeń, w przypadku dodatkowych wolnych
miejsc, ograniczonych liczbą stanowisk do łowienia możliwe jest uczestnictwo w zawodach
innych osób.
1.1 rekrutacja będzie mieć charakter otwarty, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium uczestnictwa, w
przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem będzie przynależność do grupy defaworyzowanej, to jest:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

bezrobotni,
młodzi do 35 lat,
osoby ubogie i osoby niepełnosprawne
dzieci
osoby w wieku 50+,
kobiety

1.2 W przypadku wątpliwości organizator/wnioskodawca może prosić uczestników o jeden z poniżej wymienionych
dokumentów:  orzeczenie o niepełnosprawności lub,  kopia dokumentu tożsamości lub,  lub,  informacja z
GOPS o uzyskanej pomocy lub,  informacja z PUP o posiadaniu statusu bezrobotnego lub inne dokumenty
potwierdzające spełnienie kryterium przynależności do grupy defaworyzowanej.

2. Do udziału w zawodach zakwalifikuje się ten , kto zapisze się na listę startową najpóźniej
na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów.
3. Zawody przeprowadzone zostaną na wcześniej wybranym akwenie
4. Termin zawodów i akwen zostaną podane w stosownym komunikacie na 14 dni przed
planowanym terminem zawodów.
5. Zawody rozgrywane są zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”.
6. Wszystkie stanowiska objęte są losowaniem, a zawodnik wędkuje w obrębie swojego
wylosowanego stanowiska. Czas na przygotowanie do zawodów wynosi 30 – 60 minut.
7. W czasie zawodów podane będą przez Sędziego Głównego 4 sygnały:




- 1 sygnał 5 minut przed rozpoczęciem zawodnik może zacząć nęcić tzw. zanętą
ciężką w taki sposób by nie przeszkadzał sąsiedniemu zawodnikowi.
2 sygnał można łowić
3 sygnał 5 minut do zakończenia zawodów
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4 sygnał zakończenie zawodów, po tym sygnale ryba złowiona nie będzie zaliczana
do punktacji.

8. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego,
zanęt i przynęt.
9. Zabronione jest korzystanie z pomocy innych osób poza przypadkami losowymi.
10. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
11. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryb nie wymiarowych zawodnik otrzymuje punkty
karne w ilości podwójnego ciężaru tych ryb .
12. Zwycięża ten zawodnik , który zdobędzie najwięcej punktów (klasyfikacja prowadzona w
oparciu o „Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”)
13. Zawodnicy , którzy uzyskali największą ilość punktów otrzymują puchary lub nagrody.
14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego za :








stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów.
zajęcie innego niż wylosowane stanowiska.
nęcenie ryb i mycie rąk w łowisku przed podaniem sygnału do nęcenia
nęcenie w czasie zawodów zanętą ciężką (większa od kurzego jaja), pomimo
jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego.
wchodzenie do wody podczas zawodów.
opuszczania stanowiska bez zgłoszenia tego sędziemu i bez ważnej przyczyny.
niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego)

15. Ważenie złowionych ryb odbędzie się na stanowiskach wędkarskich.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z komisją
sędziowską
17. Wszystkie decyzje podejmuje Sędzia Główny, a wszelkie wątpliwości i protesty rozpatruje
Komisja Odwoławcza, złożona z Komisarza Zawodów oraz Komisji Sędziowskiej.
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