
                           

 

REGULAMIN TOWARZYSKIEJ IMPREZY WĘDKARSKIEJ 

ZAWODY WĘDKARSKIE Z LGD „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ” 

 

1. Organizatorem Zawodów Wędkarskich jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo 

i Rozwój” w Zwoleniu. 

2. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru 

LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży  

i dorosłych jako formy czynnego wypoczynku oraz aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony. 

Zawody mają charakter prorodzinny, rekreacyjny, są oparte na rywalizacji fair play. 

3. Przedmiotowe Zawody odbędą się w sobotę 06.10.2018 r. (w przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych data wydarzenia może ulec zmianie) w Wielgiem, gm. Ciepielów na terenie stawów 

pana Krzysztofa Siwca (prywatne łowisko obejmujące stawy z przygotowanymi stanowiskami 

wędkarskimi; opłatę startową uiszcza Organizator). 

4. W Zawodach przewidziano udział około 40 osób (mieszkańców obszaru objętego LSR LGD 

„Dziedzictwo i Rozwój” w wieku 18+) - o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 

dokonać można osobiście w biurze LGD, telefonicznie 48 676 20 29 bądź mailowo 

stowarzyszeniedir@tlen.pl  

5. Zbiórka zawodników biorących udział w Zawodach odbędzie się przy Łowisku Wielgie w dn. 

06.10.2018 r. o godzinie 7
00 

po czym nastąpi odczytanie listy obecności oraz losowanie stanowisk 

wędkarskich (każdy uczestnik będzie losował numer stanowiska wędkarskiego tak, aby ułożenie 

zawodników było przypadkowe). Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozchodzą się równocześnie na 

wylosowane stanowiska. 

6. Zawody odbędą się w kategorii- Masa złowionych ryb (w kilogramach)- przewiduje się przyznanie 

nagród za trzy pierwsze miejsca. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

8. Każdy wędkarz może posiadać jedną wędkę umożliwiającą mu łowienie na spławik. Zawodnik łowi 

jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego 

kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany. Łowienie 

odbywa się zawsze przy pomocy jednej wędki. Zawodnik zobowiązany jest do używania sprzętu 

pomocniczego takiego jak: podbierak. Zabrania się używania zanęty w jakiejkolwiek postaci, przed 

rozpoczęciem zawodów. 

9. Zawodnik startujący w Zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

10. Zakończenie Zawodów przewidziane jest 06.10.2018 r. na godz. 11
00

;
 
po czym nastąpi ważenie ryb. 

W przypadku tej samej wagi złowionych ryb- wygrywa wędkarz, który złowił większą ilość sztuk. 

a) Zakończenie Zawodów może nastąpić wcześniej niż określono w pkt 10 w przypadku: 
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- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, 

- gdy łączna masa złowionych ryb wyniesie w sumie 180 kg. 

b) Szacowania masy złowionych ryb w trakcie trwania Zawodów dokona komisja sędziowska 

powołana przez Organizatora. 

c) Każdy uczestnik Zawodów zobowiązany jest podać komisji sędziowskiej przybliżoną masę oraz 

ilość sztuk złowionych ryb. 

11. Zawody są imprezą rekreacyjną, dlatego Organizator powoła komisję sędziowską na miejscu w dniu 

Zawodów.  

12. Po wyłonieniu zwycięzców nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

13. Złowione ryby stają się własnością wędkarza (do 4,5 kg). 

14. Zawody Wędkarskie zakończone zostaną ogniskiem/grillem integracyjnym oraz wspólnym 

posiłkiem. 

15. Laureaci Zawodów otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora,  

o łącznej wartości do kwoty 800,00 zł. 

16. W sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 

 

 

Uczestników zawodów wędkarskich organizowanych przez LGD w dniu 06.10.2018 r. prosimy  

o potraktowanie imprezy rekreacyjnie, ponieważ jest to impreza towarzyska o charakterze 

integracyjnym. 

 

 


