Regulamin zawodów wędkarskich w dyscyplinie spinningowej
z jednostek pływających „SZCZUPAK SIERAKOWA”
1. Klasyfikacja zawodów - indywidualne.
2. Sprzęt/jednostki pływające wraz z niezbędnym wyposażeniem ratunkowym, zapewniają
zawodnicy we własnym zakresie.
3. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów
z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
aby jednak były uznane za rozegrane, nie mogą trwać krócej niż 3 godziny.
4. Miejsca wyjścia lub wypłynięcia określa organizator.
5. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez
siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50m,
liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych zawodników, odległość ta może być
zmniejszona.
6. Dozwolone jest łowienie z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. Zabrania się łowienia
w trolingu.
7. Na jednostce pływającej może znajdować się maksymalnie dwóch zawodników.
8. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego.
Zabrania się używania silników spalinowych.
9. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond.
Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone

10.

w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Ze sprzętu pomocniczego, zabrania się używania osęki.
11. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej
wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch
lub
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i sygnalizatorów brań.
12. Obowiązują okresy i wymiary ochronne łowionych ryb, określone w R.A.P.R.
13. Do klasyfikacji zaliczany jest szczupak od 50 cm / limit 2 szt.
14. Złowioną rybę, zawodnik zgłasza sędziemu telefonicznie.
15. Ryby złowione przechowujemy „żywe” w siatce, do chwili pomiaru, po czym ryby wracają
do wody.
16. O zdobytym miejscu decyduje łączna długość złowionych ryb z dokładnością do 1 cm.
17. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską
z opłaconą, aktualną składką na wody Szczecińskiego Okręgu PZW + łódź,
18. Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.

