REGULAMIN
Zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży w dniu 10.06.2018 r.
1. Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie.
- Społeczne Towarzystwo Wędkarskie „Karaś” w Zarębie.
2. Cel zawodów:
1/ Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży
szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą
oraz jej ochrony.
2/ Nawiązanie do dawnego zajęcia mieszkańców Geibsdorf/ Jeziornej –
rybołówstwa.
3. Termin i miejsce zawodów:
10 czerwiec 2018 r. w godzinach 16.00 -18.00 na stawie „Parkowym” przy
Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarębie.
4. Uczestnictwo w zawodach:
W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat (każdy zawodnik z
pełnoletnim opiekunem prawnym). Klasyfikacja w zawodach nastąpi w 2
grupach wiekowych:
1 grupa – dzieci w wieku od 7 do 13 lat, 2 grupa - młodzież w wieku od 14 do
18 lat (ukończenie 18 roku życia w dniu zawodów nie kwalifikuje do startu w
zawodach)
Udział w zawodach jest bezpłatny. Nie jest wymagane posiadanie przez
uczestnika KARTY WĘDKARSKIEJ.
5. Przepisy ogólne:
Zawodnicy łowią na jedną wędkę składającą się z wędziska , żyłki (może być
na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka. Zanęty i przynęty dowolne,
naturalne (nie sztuczne) we własnym zakresie. Zawodnicy muszą posiadać
odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) lub
wiaderko do przechowywania ryb w stanie żywym. Zawody rozgrywane będą
zgodnie z niniejszym regulaminem. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb
przez sędziego, ryby będą wypuszczone do stawu. Każdy zawodnik po
zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i
odpadki zabiera ze sobą).

6. Punktacja:
Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb – za każdy gram
wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt.
7. Nagrody:
Dla najlepszych zawodników w każdej kategorii przewidziano nagrody. Dla
zawodnika, który złowi największą rybę jest przewidziana nagroda. Dla
najmłodszego zawodnika zawodów jest przewidziana nagroda. Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy .
8. Program zawodów:
Godz. 15.30-15.50 - sprawdzenie i ewentualna korekta listy zawodników.
Omówienie regulaminu zawodów. Losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i
przygotowanie do zawodów. Godz.15.55 - nęcenie . Godz. 16.00 – 18.00
ZAWODY. Godz. 18.00 - ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji
Sędziowskiej. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
9. Postanowienia końcowe :
Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku lub opiekuna zawodnik
może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego. Na
stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może przebywać opiekun, udzielając
jedynie porad ustnych. Zgłoszenia pierwszych 20 uczestników - dzieci i
młodzieży wraz z pełnoletnim opiekunem przyjmowane są w dniu zawodów do
godz. 15.30 w namiocie organizatora imprezy.
Szczegółowych informacji od dnia 1 czerwca br. udziela także sędzia zawodów
pan Piotr Kret telefonicznie, tel. 602 457 054.

