
REGULAMIN

Otwartych Zawodów Spławikowych

Rybaliada 2015

Przepisy wstępne

1. Organizatorami turnieju są Dyrektor GOK w  Krzywem.

2. Turniej odbywa się w ramach imprezy  "Rybaliada" w dniu 27 czerwca 2015 r.

3. Turniej ma na celu:

- popularyzację aktywności ruchomej,

- integrację dzieci i dorosłych,

- promocję gminy

- popularyzację dyscypliny sportowej – wędkarstwo.

4. W turnieju udział mogą brać osoby (drużyny) w wieku (dorośli pow. 18 lat i dzieci 3,5-12 lat).

5. Udział w turnieju jest bezpłatny.

6. Zapisy do turnieju będą przyjmowane internetowo i na miejscu w biurze zawodów 

7. Organizator zastrzega przyjęcie 10 drużyn dwuosobowych.

8. Zawodnicy, którzy zgłaszają się do zawodów muszą bezwarunkowo posiadać kartę wędkarską.

9.Turniej  odbywać  się  będzie  według  ogólnych  reguł  dyscypliny  zawodów  spławikowych,  o

których dokładnie powiadomi zawodników sędzia główny zawodów.

10. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

11. Przepisy i przebieg zawodów ustala sędzia główny zawodów.

12.  Podczas  turnieju  zawodników  obowiązuje  pełna  odpowiedzialność  cywilna  za  swoje

zachowanie.

Przebieg turnieju

1. Zbiórka zawodników godz. 6:30 - plaża w Czerwonym Krzyżu

2. Losowanie stanowisk godz. 6:35 – 6:40

3. Otwarcie zawodów godz. 6:45 – 6:50

4. Wejście zawodników na stanowiska godz. 7:00

5. Nęcenie zanętą ciężką 1 sygnał godz. 7:15– 7:20

6. Rozpoczęcie zawodów 2 sygnał godz. 7:30

7. 5 minut do końca zawodów 3 sygnał godz. 11:30

8. Koniec zawodów 4 sygnał godz. 11:35

9. Ważenie ryb na stanowiskach godz. 12:00 – 12:15

10. Obrady komisji sędziowskiej godz. 12:15 – 12:30

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród godz. 12:35

12. Zakończenie zawodów godz. 12:45
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Regulamin zawodów w Wędkarstwie spławikowym GOK w Krzywem 2015.

Zawody  wędkarskie  metodą  spławikową  polegają  na  łowieniu  ryb  wędką  ze  spławikiem

wyważonym obciążeniem. (Spławik nie może być przeciążony)

Teren zawodów.

Zawody  rozegrane  zostaną  na  jeziorze  Wigry  (Wigierskiego  Parku  Narodowego)  na  plaży  w

Czerwonym Krzyżu. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem - mapka dojazdu

dostępna na stronie internetowej GOK w Krzywem.

Celem rozegrania zawodów wyznaczono 10 stanowisk wędkarskich z numeracją od 1 – 10.

Organizacja.

1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 27.06.2015r

2.  Zgłoszenia  zawodników  (drużyn)  powinno  być  dokonane  na  piśmie,  drużyna  składa  się  z

dwóch zawodników (jeden rodzic, jedno dziecko w wieku od 3,5 - 12 lat)

3. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów powinni posiadać przy sobie następujące dokumenty :

Kartę wędkarską - rodzic, dziecko do 14 roku życia może łowić z opiekunem posiadającym kartę

wędkarska.

4. Drużyny zobowiązane są do punktualnego przybycia i potwierdzenia swojego uczestnictwa w

punkcie na terenie zbiornika w Czerwonym Krzyżu (miejsce zawodów).

5. Każda drużyna wyznacza Kapitana.

6. Ostatecznym terminem zgłoszenia drużyny jest 26.06.2015r

Przebieg zawodów.

1. Zawody wędkarskie spławikowe rozgrywane są w konkurencji drużynowej, dodatkowo mogą

być przyznane wyróżnienia w kategorii indywidualnej.

2. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny, zawody mogą być skrócone, z przyczyn losowych lub

nie korzystnych warunków atmosferycznych.

3.  Około  godziny  6:30  rozpoczyna  się  losowanie  sektorów  i  stanowisk  losowania  dokonuje

kapitan  drużyny  jako  pierwszy  po  nim  zawodnicy  według  listy,  po  czym  podaje  sędziemu

sekretarzowi numer sektora i stanowiska .

4.  Rozprowadzenie  zawodników  na  stanowiska  około  godziny  7:00  dokonują  sędziowie

sektorowi, w tym czasie zawodnik może wnieść na stanowisko niezbędne przedmioty i sprzęt do

rozegrania zawodów. Na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów podany jest pierwszy sygnał, po

tym sygnale zawodnik może nęcić zanętą ciężką . Drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów , po

tym sygnale zawodnik rozpoczyna wędkowanie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej tak aby

nie  przeszkadzać  w  wędkowaniu  sąsiadom.  Trzeci  sygnał  oznacza  że  zostało  pięć  minut  do

zakończenia zawodów. Czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów . Po tym sygnale nie zalicza

się żadnej ryby wyjętej z wody przez wędkarza.

5. Zawodnik w czasie zawodów wędkuje z brzegu w obrębie swojego stanowiska. Brodzenie w

wodzie jest zabronione. Zawodnik z przestrzeni dla niego zarezerwowanej ma prawo korzystać
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według  swojego  uznania  pod  warunkiem,  że  nie  będzie  przeszkadzał  sąsiadom  w  łowieniu.

Nakłada się na zawodnika obowiązek używania podbieraka celem podebrania ryby, której nie

jest w stanie podnieść wędziskiem.

Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane na zawodach.

1.  Każda  wędka  używana  w  czasie  zawodów  powinna  posiadać  wędzisko,  żyłkę,

spławik,  obciążenie  wyważające  spławik  umieszczone  centrycznie  na  żyłce  (łączny

ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe

obciążenie  zestawu  nie  może  w  całości  spoczywać  na  dnie.  Dozwolone  jest  stosowanie

kołowrotka. 

2.  Każdy  zawodnik  łowi  jedną  wędką  trzymaną  w  ręku  lub  umieszczoną  na  podpórce

„supporcie”.  Zawodnik  może  mieć  na  stanowisku  dowolną  ilość  wędek  do  wymiany. 

3. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji

do  przetrzymywania  złowionych  ryb  w  stanie  żywym.  Ustawienie  siatki  na  stanowisku  jest

dowolne.

4.  Zawodnikowi  wolno  używać  sprzętu  pomocniczego  takiego  jak:  proca,  podbierak.

5 W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.

Przynęty  i  zanęty  mogą  być  dowolnie  barwione  lub  nasycane substancjami  zapachowymi.

Zabrania  się  używania  przynęt  sztucznych,  ikry,  żywych  lub  martwych  ryb  (także

jako  dodatków  do  zanęty).  Ogranicza  się  ilość  używanych zanęt  do  3  litrów  na  jednego

zawodnika.  Zanęta przy pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz z

ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itp. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych

przynęt pochodzenia  zwierzęcego  wprowadzanych do zanęty i  łowienia  wynosi  1  litr  w tym

maksymalnie  0,5  litra  ochotki  (jokersa  lub  haczykowej).  Zanęty  gruntowe  muszą  być

przedstawione  do  kontroli  w  wiadrach  z  podziałką,  a  przynęty  w  pudełkach  z  podziałką.

Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka, o ile nie są one

dostarczone przez organizatora. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty

przeprowadza upoważniona komisja techniczna.

Ryby łowione w zawodach.

1.  W  czasie  zawodów  łowi  się  ryby,  na  które  w  dniu  zawodów  nie  ma  okresu

ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe

łowionych ryb.

2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu

ponownie wracają do siatki  zawodnika  i  są  przechowywane w wodzie do chwili  zakończenia

ważenia ryb w sektorze. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy

mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

3.  Zawodnicy  i  sędziowie  we  wszystkich  fazach  zawodów  są  zobowiązani  do  ostrożnego

obchodzenia się ze złowionymi rybami.

4. Połowa ryb złowionych w zawodach trafia do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem – na

warsztaty kulinarne które odbędą się dnia 27.06.2015 rok.
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Punktacja wyników.

1. Drużyna otrzymuje jeden punkt za gram złowionych ryb.

2.  W  przypadku  przedłożenia  ryb  do  ważenia  zabrudzonych  ziemią,  zanętą  itd.  Odlicza  się

zawodnikowi (drużynie) tytułem kary 5% z ogólnej ilości punktów uzyskanych.

3. W przypadku połowu i  zaliczeniu jako wynik wszystkich ryb złowionych drużyna otrzymuje

liczbę punktów odpowiadającą sumie gramów ciężaru wszystkich ryb.

4.  Wynik klasyfikacji  drużynowej ustala się  na  podstawie  całkowitego ciężaru złowionych ryb

przez zawodników. Przy jednakowej liczbie punktów decyduje większa liczba złowionych ryb, a

jeśli i ona jest równa decyduje o kolejności niższy numer startowy zawodnika (najniższy numer

startowy jest 1A,1B, a numerem najwyższym jest 10A ,10B,)

5.  Dodatkowo  mogą  być  przyznane  wyróżnienia  w  kategorii  indywidualnej  (według  zasad

punktacji j.w.)

 

Nagrody.
1. Organizatorzy przewidują nagrody za następujące miejsca: I miejsce, II miejsce, III miejsce, w

formie nagród rzeczowych.
2. Nagrodą za zdobycie I, II i III miejsca będzie dyplom i nagroda rzeczowa.

3.  Organizatorzy  przewidują  możliwość  nagrodzenia  dodatkowo  w  postaci  innych  nagród

rzeczowych lub upominków. O nagrodach dodatkowych zawodnicy zostaną poinformowani przed

rozpoczęciem turnieju.

Przepisy końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian

zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

2.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy i  zmianę w regulaminie bez

podania przyczyny.

3. Organizatorzy mogą wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju.

4.  Za  zaistniałe  wypadki  niezawinione  przez  organizatorów,  organizatorzy  nie  ponoszą

odpowiedzialności.

5. Zawodnik przystępujący do zawodów zna swój stan zdrowia i bierze pełną odpowiedzialność

za wszelkie konsekwencje udziału w turnieju. 

6.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  przez  uczestników

turnieju bez opieki.

7. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NW zawodnik bierze udział w

zawodach  na własną odpowiedzialność.

8.  Wszelkich  informacji  o  turnieju  można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Krzywem,

Krzywe 91,  tel. 87 735 33 32

9.Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju musi zapoznać się z regulaminem, co jest

warunkiem przystąpienia do turnieju.
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