Regulamin I. Dziecięcych Zawodów Wędkarskich
z okazji Dni Miasta
Pod patronatem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie
I.
Postanowienia ogólne
1. Organizator imprezy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, Koło PZW nr 25 Wołów
2. Termin i miejsce: 17.06.2017 (sobota – Dni Wołowa), godz. 10:00, staw przy Basenie Miejskim OSiR
Wołów, ul. Panieńska 4
3. Cel imprezy: Propagowanie aktywności na świeżym powietrzu, popularyzacja wędkarstwa jako formy
sportu i źródła wiedzy o przyrodzie i jej ochronie;
II.
Uczestnictwo w zawodach
1. W zawodach uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych, dziewczęta i chłopcy powyżej 10. roku
życia.
2. Zapisów dokonuje się osobiście dnia 11.06.2017 na wołowskich Gliniankach, podczas zawodów
wędkarskich organizowanych tego dnia przez Koło PZW Wołów.
3. Limit miejsc jest ograniczony. W zawodach udział bierze maksymalnie 40. Zawodników.
4. Zawodnicy przyjeżdżają wraz z opiekunem. Zawodników obowiązuje pisemna zgoda rodzica lub
prawnego opiekuna.
5. Zawodnicy startują na wylosowanych stanowiskach pod opieką swojego opiekuna i wyznaczonego
sędziego PZW
III.

Regulamin zawodów

Przepisy ogólne:
1. Zawody będą rozgrywane w jednej turze.
2. Zawodnicy łowią na jedna wędkę składającą się z wędziska, żyłki (może być na kołowrotku),
spławika, obciążenia i haczyka.
3. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb w stanie żywym .
4. Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie. Podczas zawodów na łowione ryby
obowiązują wymiary ochronne podane przez organizatora zawodów na odprawie przed zawodami. Nie
obowiązują limity ilościowe.
5. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby będą wypuszczone do
wody
6. Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i
odpadki zabiera ze sobą)
Punktacja:
1. Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb. Za każdy gram wagi ryby przyznawany
będzie jeden punkt.
2. Zwycięża zawodnik, który wagowo złowił największą ilość ryb.
IV.
Nagrody
1. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy.
2. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
3. Gospodarze i sponsorzy mogą z własnej inicjatywy ufundować dodatkowe nagrody.
V.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie , a dotyczących rozgrywanych zawodów
decyzję podejmuje Główna Komisja Sędziowska, a w przypadku protestów- Sędzia Główny zawodów.

