
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEREN ZAWODÓW 

 

1.1. Zawody odbędą się na jez. Głębokim w dniu 26 maja 2019 r. Jezioro jest głębokim zbiornikiem, o wysokich obrzeżach, w dużej części 

stromych, od południowego zachodu otoczone lasami, z innych stron gruntami wsi Lasowiec. Rybostan wzbogacony drapieżnikami (szczupak, 

sum, okoń, węgorz). Powierzchnia: - 25,3 ha. Głębokość maksymalna / Średnia: 36,8/12,0 m. 4. Długość linii brzegowej: - 2700 m. 

 

2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

2.1. Zawody rozgrywane zostaną w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie. 

2.2. Zawody rozgrywane będą z łodzi i z brzegu. 

2.3. Zawody będą rozgrywane na tym samym łowisku. Obowiązuje zasada „żywej ryby” 

2.4. Czas trwania wynosi 4 godziny, Dopuszcza się skrócenia czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia   

niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

2.5.  Zawodnicy udających się na łowisko obowiązują następujące sygnały:  

- pierwszy sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia. W czasie trwania zawodów zawodnik może wielokrotnie zmieniać miejsce łowienia.  

- drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po drugim sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.  

2.6. Zawodnik zgłasza złowioną żywą rybę sędziom, po jej zmierzeniu podpisuje wymiar złowionej ryby. 

2.7. Zawodników czasie zawodów obowiązuje zachowanie minimum 25 metrów odstępu od zawodnika już łowiącego. 

2.8. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Po pierwszym  sygnale zabrania 

się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt.  

2.9. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:   

- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,  

- łowienie po drugim sygnale,  

- używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty,  

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,  

- opuszczenie łowiska bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.   

W całych zawodach:  

- niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym 

zwróceniu uwagi przez sędziego),   

-  przedłożenie sędziom ryby złowionej w innym czasie i miejscu niż w zawodach,  

-  przedłożenie sędziom ryby będącej pod ochroną.  

  
3. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 
 
3.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych.  
3.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.  
3.3. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia osobnej kategorii w zawodach „największa ryba”. 

   

4. PUNKTACJA  
 

4.1. O zwycięstwie w zawodach zdecyduje całkowita długość złowionych ryb.  

REGULAMIN  

OTWARTYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH  

PAMIĘCI ANDRZEJA KAWAŁKA 


