Załącznik nr 2 do zaproszenia

REGULAMIN ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH
ROZGRYWANYCH NA JEZIORZE BLEDZEWSKIM
W RAMACH ROZGRYWEK O PUCHAR KRAJOWEJ FEDERACJI
TOWARZYSTW WĘDKARSKICH
1. Zawody spławikowe rozegrane zostaną na 14. ha jeziorze bledzewskim
w dniu 21.05.2018 r.

2. Uczestnikami zawodów są dwuosobowe zespoły wytypowane przez
Zarządy Towarzystw Wędkarskich.

3. Do dyspozycji zawodników organizator udostępni 28 pomostów.
4. Zespół dwuosobowy wędkuje na jednej kładce.
5. Zawody rozegrane zostaną w kategoriach:
- indywidualnej (zespół dwuosobowy);
- drużynowej;
- największa ryba (zespół dwuosobowy).

6. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.
7. Złowione ryby należy przetrzymywać w miękkich siatkach.
8. Każdy zawodnik wędkuje jedną wędką.
9. Zakaz wędkowania na żywca.
10. Podczas zawodów wędkarskich ogranicza się ilość zanęt pochodzenia
roślinnego (specjalistycznych wędkarskich) do 2 kg w stanie suchym.
11. Program zawodów:
 godz.9.00 zbiórka zawodników nad jeziorem
 godz.9.00 - 9.30 losowanie stanowisk wędkarskich
 godz.9.30 – 10.20 zajęcie i przygotowanie stanowisk
 godz.10.25 sygnał informujący o możliwości nęcenia
 godz.10.30 - rozpoczęcie zawodów
 godz.15.30 - zakończenie zawodów

12. Po zakończeniu zawodów wędkarze pozostają na stanowiskach
zawodniczych do czasu zważenia ryb przez Komisję Sędziowską.
13. Powyższe zawody zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej
Pucharu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.
14. Zasady punktacji wg obowiązującego Regulaminu rozgrywek
o Puchar Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.
15. Komisja Odwoławcza – Prezesi startujących Towarzystw.
16. Złożenie protestu wiąże się z wpłatą kaucji w kwocie 200 pln, zwróconej
protestującemu w przypadku uwzględnienia protestu. Wniesienie protestu
możliwe jest do momentu zważenia ryb ostatniego zawodnika.

UWAGA!
Po zważeniu ryby zostaną wypuszczone do jeziora
Organizator prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości przy
odhaczaniu i przetrzymywaniu ryb.

Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 płoć, karaś srebrny, krąp, leszcz – bez wymiaru;
 wzdręga – powyżej 15 cm, okoń – powyżej 20 cm;
 kleń – powyżej 25 cm, pstrąg – powyżej 25 cm;
 karaś złoty – powyżej 30 cm, karp – powyżej 30 cm;
 węgorz – powyżej 50 cm.
Pozostałe gatunki ryb złowione podczas zawodów nie są zaliczane do konkursu.

UWAGA!
OKRES OCHRONNY DLA SANDACZA, JESIOTRA, LINA, SZCZUPAKA,
SUMA.

Opis łowiska na stronach internetowych

Zarząd BTW

