REGULAMIN
Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży
"Wędkarskie Rodeo Zamość 2018 – Złowić byczka"
27 maja 2018 r., Zalew Zamojski
1. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Wspólny Zamość,
- Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Zamościu,
- Zarząd Koła PZW Wiarus w Zamościu.
2. Cel zawodów:
Popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako formy czynnego
wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochroną.
3. Termin i miejsce zawodów: 27 maja 2018 r., Zalew Zamojski.
4. Uczestnictwo w zawodach: dzieci i młodzież do lat 16 z opiekunami (jeden opiekun może mieć
pod pieczą nie więcej jak trójkę dzieci rozstawionych w odległości nie większej jak 3 m.).
4.1. Klasyfikacja prowadzona jest w 3 grupach wiekowych:
1 grupa – do lat 10,
2 grupa – od 11 do 13 lat,
3 grupa – od 14 do 16 lat.
5. Przepisy ogólne:
5.1. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne i ogólnodostępne.
5.2. Zawodnicy łowią na jedna wędkę, składającą się z:
- wędziska (maks. długość – 9 m),
- żyłki (może być na kołowrotku),
- spławika, obciążenia i haczyka.
5.3. Nęcenie: zanęty i przynęty naturalne.
5.4. Zawodnicy muszą posiadać siatkę do przechowywania ryb w stanie żywym.
Zawody rozgrywane będą zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz
niniejszym regulaminem.
Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do wody za
wyjątkiem ryb wymienionych w RAPR p. 3.7. tj.: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik
karłowaty.
Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym.

6. Punktacja:
6.1. W kategorii Mistrz Rodeo za każdego złowionego sumika amerykańskiego (byczka) – 100
punktów.
6.2 W kategorii wagowej punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb – za każdy gram
wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt.
7. Nagrody.
Zawodnicy którzy uzyskali najwięcej punktów w poszczególnych grupach oraz kategoriach otrzymają
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy i upominki.
8. Harmonogram zawodów.
8.00 – 8.30 sprawdzanie i korekta listy zawodników, losowanie stanowisk, zapoznanie z regulaminem
zawodów,
8.30 – 9.00 dojście i przygotowanie stanowisk do zawodów, nęcenie.
9.00 – 12.00 zawody, (do godz. 11 - I grupa, do 11.30 - II grupa, do 12.00 - III grupa)
11.00 – 13.00 ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej,
13.00 – 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wspólna biesiada,
14.00 zakończenie zawodów.
9. Postanowienia końcowe.
Sygnały wydawane gwizdkiem.
Rozpoczęcie:
- 1 sygnał – wejście na stanowiska,
- 2 sygnały – nęcenie (2 minuty przed rozpoczęcia łowienia),
- 3 sygnały – rozpoczęcie łowienia,
Zakończenie:
- 1 sygnał – zakończeniem łowienia dla pierwszej grupy,
- 2 sygnały – zakończenie łowienia dla drugiej grupy,
- 3 sygnały – zakończenie łowienia dla trzeciej grupy.
Na stanowisku zawodnika musi przebywać opiekun, udzielając niezbędnej pomocy oraz porad
ustnych.
Za zachowanie zawodnika na stanowisku odpowiada opiekun a w przypadku braku należytej opieki –
zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego.
10. Zgłoszenia (załącznik nr. 1).
Zgłoszenia w formie pisemnej, telefonicznie lub mailowo należy składać do 20 maja 2018 r. na jeden z
podanych poniżej adresów:
Stowarzyszenia Wspólny Zamość, ul. Piastowska 1,
tel.: +48 698 332 364, e-mail: biuro@wspolnyzamosc.pl
Okręgu PZW w Zamościu, ul. Wojska Polskiego
tel.: +48 84 638 45 56, e-mail: zamosc@pzw.pl

Przedsięwzięcie realizowane pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zamość.

(załącznik nr. 1)

Zgłoszenie – zgoda rodzica (opiekuna)
Zgłaszam uczestnictwo pod moją osobistą opieką
podopiecznego: …………………………………………………….…………………………..
( Imię i Nazwisko )

ur. …………………..…..…….., zam. ……………………………………………………………………………………………………………
( Rok )

(Adres)

w Wędkarskim Rodeo Zamość 2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólny Zamość
na Zalewie Zamojskim w dniu 27 maja 2018 r.
Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna): …………………………………………………………………………..

……………………………..……………………….

………………………….………………………..

(miejscowoś i data)

(Czytelny podpis opiekuna)

(załącznik nr. 1)

Zgłoszenie – zgoda rodzica (opiekuna)
Zgłaszam uczestnictwo pod moją osobistą opieką
podopiecznego: …………………………………………………….…………………………..
( Imię i Nazwisko )

ur. …………………..…..…….., zam. ……………………………………………………………………………………………………………
( Rok )

(Adres)

w Wędkarskim Rodeo Zamość 2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólny Zamość
na Zalewie Zamojskim w dniu 27 maja 2018 r.
Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna): …………………………………………………………………………..

……………………………..……………………….
(miejscowoś i data)

………………………….………………………..
(Czytelny podpis opiekuna)

