REGULAMIN
TOWARZYSKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

1. Organizator : Koło PZW nr 15 i 16 z Nowego Miasta, Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą.
2. Termin: 28 czerwiec 2015 r.
3. Miejsce: Łowisko specjalne PZW Okręg Radom – staw Wólka Magierowa.
4. Prawo startu mają wędkarze zrzeszeni w kołach PZW z Nowego Miasta
i juniorzy w wieku 10 – 16 lat ( dla nich są to zawody otwarte ).
5. Czas trwania zawodów: juniorzy – 3 godz., seniorzy – 4 godz.
6. Junior biorący udział w zawodach musi być z opiekunem i może korzystać
w czasie zawodów z jego pomocy.
7. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z
zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik na stanowisku może mieć
dowolną ilość wędek. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna
posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone
centrycznie na żyłce ( łączny ciężar obciążenia nie może być większy od
wyporności spławika ) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie nie może w
całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego
obciążenia zestawu. Wędka może być z kołowrotkiem, maksymalna długość
wędki 13 m.
8. Zawodnik jest zobowiązany posiadać siatkę do przetrzymywania złowionych ryb
w stanie żywym. Siatka – okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm,
prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 1,5 m. Ustawienie
siatki na stanowisku jest dowolne.
9. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca,
podbierak, wypychacz do uwalniania haczyka, platforma na której zawodnik może
siedzieć.
10.W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i
zwierzęcych, mogą one być dowolnie barwione lub nasycone substancjami
zapachowymi. Nie ustala się ilości zanęty jaką może użyć jeden zawodnik.
11.Ilość jednorazowo wrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości.
- zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika
jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot.

12. Obowiązują następujące sygnały, będą podawane gwizdkiem i zapowiedzią
słowną
pierwszy gwizdek – zajmowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów
drugi gwizdek i zapowiedź słowna ( można nęcić )- na 10 minut przed
rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie
zanętą ciężką.
Trzeci gwizdek – oznacza rozpoczęcie zawodów, po nim można używać
tylko zanęty lekkiej.
Czwarty gwizdek i zapowiedź słowna ( do końca zawodów zostało 5 min.)
Piąty gwizdek i zapowiedź słowna ( koniec zawodów ) oznacza zakończenie
zawodów.
13. Po zakończeniu zawodów, zawodnik pozostaje na stanowisku do czasu
zważenia ryb przez komisję sędziowską. Podpisuję kartę startową akceptując
wagę złowionych ryb.
14.Punktacja : zawodnik otrzymuje jeden punkt za gram złowionych ryb.
15.Do połowu nie zalicza się ryby, która: została złowiona po sygnale kończącym
zawody, odpięła się z haczyka pozostając w wodzie i została z niej podebrana
ręką lub podbierakiem.
16.Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania zawodów – zawody zostają natychmiast
przerwane, a zawodnik ma obowiązek opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki
pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
17.Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
 Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej,
 Nie sportowe i nie etyczne zachowanie się do organizatora, sędziego czy
innych zawodników ( po zwróceniu uwagi przez sędziego ),
 Opuszczenia stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu,
 Wchodzenia do wody, mycia rąk.
 Nęcenia ryb przed sygnałem
 Używanie wędki oraz siatki niezgodnej z wymogami regulaminu

