REGULAMIN
”Rodzinnych zawodach wędkarskich”
na jeziorze Liniewskim w dniu 17 września 2016 roku

§1
CEL IMPREZY
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej drużyny rodzinnej oraz popularyzacja wędkarstwa
i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego
obcowania z przyrod oraz jej oc rony awody maj c arakter prorodzinny towarzyski s oparte
na rywalizacji fair play.
§2
TERMIN I MIEJSCE
awody odbęd się dnia 17 września 2016 r. w na Jeziorze Liniewskim ( od strony Bukowego Lasu) od
godziny 8:00.
§3
ORGANIZATORZY
Organizatorami „Rodzinnych zawodów wędkarskic ” s Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskic
Gminy Liniewo oraz OSP Liniewo
§4
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
awody sponsorowane w ramac projektu „Wiejska Szkoła Liderów” finansowanego z Programu Fio
2016 przez MRPiPS
§5
ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
Warunkiem uczestnictwa w zawodac jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” dostępnej na stronie
www.liniewo.pl oraz przekazanie jej Pani Wiesławie Stolc. głoszenia przyjmowane s do dnia
15.09.2016r Istnieje również możliwość wypełnienia karty zgłoszeniowej na miejscu w dniu
zawodów ale tylko w przypadku wolnych miejsc. Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność
zgłoszeń

1) awody rozgrywane s w systemie drużynowym przy czym przez drużynę rozumiemy
od 2 członków jednej rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia w linii prostej np. ojciec
–syn)
2) biórka i rejestracja zawodników bior cyc udział w zawodac odbędzie się o godzinie 8.00
po czym nast pi losowanie stanowisk wędkarskic oraz odczytanie obowi zuj cego
na zawodach regulaminu Każda drużyna będzie losowała numer stanowiska wędkarskiego
Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozc odz się równocześnie na wylosowane stanowiska
3) Zawodnicy mog mieć na stanowisku dowoln ilość wędek do wymiany Drużyna łowi w tym
samym czasie przy pomocy maksymalnie dwóc wędek
4) awodnicy startuj cy w zawodac s zobowi zani posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji
do przetrzymywania złowionyc ryb w stanie żywym oraz przyrz d do usuwania aczyków
5) awodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak
6) ie wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej czy też innyc zezwoleń.
7) ie obowi zuj limity ilościowe i wagowe łowionyc ryb. Ryba powinna być przec owywana
w odpowiednic siatkac w stanie żywym. Po zważeniu uczestnik decyduje czy wpuszcza rybę
do wody czy tez j zabiera
8) W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnyc i zwierzęcyc
Przynęty oraz zanęty mog być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
9) Osoby niepełnoletnie mog wzi ć udział w zawodac tylko w obecności osoby pełnoletniej
10) awody odbęd się od 9.00 - 12.00
Harmonogram zawodów:
730 Spotkanie organizatorów w wyznaczonym miejscu
800 Zbiórka zawodników w oznaczonym miejscu.
815 Losowanie stanowisk wędkarskich oraz zapoznanie się z regulaminem zawodów.
830 Zajmowanie stanowisk, przygotowanie się do zawodów
900- 1200 ZAWODY
1230 Powrót zawodników do punktu głównego. Ważenie i liczenie ryb
1300 Wręczenie pucharów i nagród, wspólny posiłek i zakończenie zawodów.

11)
ad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez Organizatorów
12)
awody zostan rozpoczęte jednym ustalonym wcześniej sygnałem:
 pierwszy sygnał – rozpoczęcie zawodów,
 drugi sygnał podwójny – oznacza zakończenie zawodów
13) Po podwójnym sygnale kończ cym zawody nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody
Po tym sygnale komisja sędziowska dokona ważenia złowionyc ryb
W przypadku
jednakowej wagi brana jest pod uwagę największa ryba poszczególnyc zawodników
14) Komisja sędziowska może zdyskwalifikować zawodnika jeżeli ten:
a)
nie wykonuje poleceń sędziów,

b)
przeszkadza innym zawodnikom,
c)
używa nieprzyzwoityc wyrażeń,
d) stwarza zagrożenie dla siebie jak i innyc uczestników zawodów
15) wycięża drużyna:
a) z największ ilości punktów wyliczon zgodnie z zasad 1
za każdy gram złowionyc ryb,
b) z największ ilości punktów wyliczon zgodnie z zasad 1
za największ złowion rybę
16) agrody dla zawodników: pierwsze trzy miejsca w rozgrywkac drużynowyc
17) Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym
i odpadki zabiera ze sob )
18) Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród zapraszamy wszystkic na pami tkowe
i poczęstunek.
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§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy bior udział w zawodac na własn odpowiedzialność Organizatorzy zawodów
nie ponosz odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe rzeczowe i maj tkowe wynikłe
przed, w czasie zawodów lub po zawodach, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecic
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione zgubione
lub skradzione w trakcie imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy wyrażaj zgodę na publikację ic wizerunków w relacjac z przebiegu
zawodów zamieszczonyc w mediac oraz materiałac promocyjnyc organizatorów
4. djęcia nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów mog być wykorzystane
do celów promocyjnyc
5. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzj ostateczn
6. ieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania

Uczestników zawodów wędkarskich
prosimy o potraktowanie imprezy rekreacyjnie, ponieważ
jest to impreza towarzyska o charakterze integracyjnym :-)

