ZASADY KLASYFIKACJI, PUNKTACJI W ZAWODACH
WĘDKARKICH SPINNINGOWO/MUCHOWYCH
Zasady przeprowadzenia, punktacji zawodów:
o do klasyfikacji zaliczane są ryby:
ŁOSOŚ od 50 cm,
TROĆ
od 50 cm,
o połów ryb dozwolony jest metodą spinningową lub muchową,
o limit dzienny zawodnika wynosi 2 szt.,
o zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej”
oraz „żywej” rybie,
o dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb
z dokładnością do 1 mm,
o złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio
po złowieniu do godziny 1300,
o dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi
nastąpić w czasie 15 minut od zakończenia zawodów tj. do godz. 1315,
o zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez świadka
połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu
telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości SMS
podając dane: nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej
ryby oraz nr startowy świadka połowu,
o o wynikach zawodów decyduje łączna długość złowionych ryb,
o pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł,
o w formule „martwa ryba” – dotyczy wyłącznie troci
złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską
na terenie odbywających się zawodów tj. w miejscu zbiórki (podczas rozpoczęcia
zawodów), polana przy rzece w wyznaczonym do tego miejscu.
o w formule „żywa ryba”
zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby,
przy czym dopuszcza się formułę mieszaną. Dla ryb uwolnionych zawodnik
musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej, co najmniej
dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanego
przez organizatora numeru startowego oraz miarki, pozwalających w sposób
bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki
WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej
powierzchni. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta.
Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej
zbliżonym do prostego,
o w razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona
do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości
ryby,
o zawodnik w formule „żywa ryba” musi przedstawić sędziemu dowód wypuszczenia
ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających
fakt uwolnienia ryby.
Postanowienia końcowe:
o uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę
wędkarską z opłaconą aktualną składką na wody górskie Szczecińskiego Okręgu
PZW,
o stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję (np. napojów alkoholowych) w czasie trwania
zawodów jest zabronione,
o nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.

