Zdzieszowice dn. 28.08.2015 r.
REGULAMIN
Zawodów sklepów Zoopark
(PROJ EKT)
I. Zasady sportowe.
1. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej. Składy dwuosobowych drużyn ustalają
sami zawodnicy.
2. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą ilość punktów, ( 1 pkt = 1 mg ) w
przypadku równej ilości punktów większą ilość złowionych ryb, a w przypadku równej liczb
zadecyduje masa największej złowionej ryby.
3. Do punktacji zaliczane są następujące gatunki ryb: karp, amur – karp – nie mniej niż 40 cm, amur
nie niej niż 70 cm.
4. Zawody zostaną rozegrane na "żywej rybie" tzn. po zważeniu (wagą i w worku karpiowym
sędziego) oraz zmierzeniu przez sędziego ryba powraca do wody. Zawodnicy obowiązkowo
powinni posiadać maty i worki karpiowe, celem przechowania ryb do czasu przybycia sędziego.
5. Nęcenie dozwolone jest przez cały czas trwania zawodów.
6. Sprawy sporne np. kierunek wyrzutu rozwiązuje Sędzia Główny zawodów.
7. Sędzia może upomnieć drużynę „żółtą kartką” np. za niesportowe zachowanie się lub nie
założenie kapoka w czasie wypływania na zbiornik. Drugie upomnienie oznacza wykluczenie
drużyny z zawodów.

II. Teren zawodów
1. Wyrobisko "Staropolanka" w Zdzieszowicach o powierzchni 45 ha., średnia głębokość-2m, brzeg
łatwo dostępny, urozmaicony, dominujące gatunki ryb: karp, amur, leszcz, sandacz, szczupak, sum.
2. Długość stanowiska dla drużyny (2 osoby) to ok. 15m wzdłuż linii brzegowej, szerokość
stanowiska licząc od linii brzegu w głąb lądu do 10m.
3. Istnieje możliwość dojazdu samochodem do każdego stanowiska i ustawienia przyczepy
campingowej.

III. Sprzęt, przynęty, zanęty stosowane w zawodach
1.W zawodach wolno łowić na dwie wędki ( każdy wędkarz ) metodą gruntową.
2.Zawodnik może posiadać na stanowisku dowolna ilość wędek do wymiany.
3.Zawodnikom wolno stosować sprzęt pomocniczy jak: proca, kobra, wyrzutnia kul.
4.Do wywozu zanęty jak i zestawów zezwala się na używanie zdalnie sterowanych łódek a także
łódek lub pontonów.
5.W czasie wypływania na akwen każdy zawodnik ma OBOWIĄZEK założenia kapoka.
6.W celu podebrania ryby lub usunięcia zaczepu, zezwala się na użycie łódki lub pontonu.
7.W zawodach do łowienia i nęcenia nie wolno używać żywych przynęt. Przynęty i zanęty mogą
być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
8.Zabrania się stosowania przynęt niedozwolonych przez regulamin PZW.
9.Stanowiska zostaną wybrane drogą losowania i pozostaną niezmienne przez okres trwania
zawodów. ( początek 25 września godz. 16,oo; zakończenie godz.10,oo 27 września 2015 r. )
10.O holowaniu ryby należy powiadomić przynajmniej jednego sąsiada, który może udzielić
pomocy przy jej podbieraniu.

IV. Inne
1.
Koszt startu w zawodach: 50 zł od osoby ( 100z ł para ), zapisy i opłata do 15.09.2015 r. ,
członkowie Klubu u kol. J. Kuźmiuk – tel. 696 085 440, zawodnicy Zoopark u P. Piotr Spałek –
Strzelce Op. )
2. Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia dwa posiłki w trakcie trwania zawodów
( na przywitanie i na zakończenie ).
3. Ekologiczne toalety.
4. Istnieje możliwość ustawienia namiotów i przyczep campingowych na stanowiskach.
5. Rozniecanie ognisk na stanowiskach jest zabronione.
6. Organizator przewiduje udział 30 zespołów 2 osobowych. ( 15 Klub, 15 Zoopark )
7. W trakcie trwania zawodów zakazane jest spożywanie napojów alkoholowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe mające miejsce podczas
trwania zawodów.

