Zawody wędkarskie "Taaaaaka ryba"

Regulamin zawodów wędkarskich

Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach promocji obszaru Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
Celem zawodów jest integracja wędkarzy z obszaru LGD Morawskie wrota.
Popularyzacja wędkarstwa jako formę czynnego wypoczynku i aktywnego
obcowania z przyrodą oraz jej ochrony. Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, czyli
zdrowa alternatywa dla coraz modniejszego siedzenia przed komputerem lub
w fotelu. Cel główny - dobra zabawa.
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Marklowice, Stowarzyszenie
LGD Morawskie Wrota.
2. Uczestnikami konkursu muszą być osoby pochodzące z obszaru działania
Morawskich Wrót: Gminy Godów, Mszana, Gorzyce, Krzyżanowice,
Marklowice, Lubomia.
3. W czasie trwania zawodów wędkarskich nie obowiązuje wymiar ochronny –
wszystkie gatunki ryb bez wymiaru ochronnego.
4. Zawody rozgrywane są metodą spławikową, jedną wędką, bez przeciążenia
zestawu.
5. Każdorazowe losowanie stanowisk – zawody trwają 4 godziny.
6. Lista uczestników zostaje zamknięta w dniu 23.05.2019 r., o godz. 12.00
7. Harmonogram zawodów:
7:00 – zbiórka
7:30 – Losowanie stanowisk
8:25 – jeden sygnał - nęcenie ciężkie
8:30 – dwa sygnały - rozpoczęcie zawodów
12:25 – jeden sygnał - 5 minut do końca zawodów
12:30 – dwa sygnały - koniec zawodów
12:35 – ważenie złowionych ryb przez sędziów
8. Zawody rozgrywane są na żywej rybie – ryby wracają do wody
9. W czasie zawodów dozwolone nęcenie – ilość zagnieciona jedną ręką
lub porcja w procy.
10. Zakaz wywożenia zestawów oraz nęcenia rakietami itp.
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11. Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać siatkę, podbierak
oraz wypychacz.
12. Zawodnik sam podbiera złowione ryby, pomoc osób trzecich
grozi dyskwalifikacją.
13. Zawody przeprowadzone zostaną nad zalewiskiem „Źródlana Oaza”
w Marklowicach w dniu 25.05.2019 r.
14. Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej dostępnej
na stronie internetowej: marklowice.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 maja 2019 roku. Karty
zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do Gminy Marklowice ul.
Wyzwolenia 71 pokój 202, 307 od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 13:00 lub drogą mailową na adres: ssp@marklowice.pl
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest umieszczenie na
karcie zgłoszeniowej zgody na udział w konkursie opiekuna prawnego
potwierdzonej podpisem.
15. Organizatorzy do konkursu zapraszają po 5 zawodników z każdej Gminy
z terenu działania Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota: Gminy Godów,
Mszana, Gorzyce, Krzyżanowice, Marklowice, Lubomia,
16. Organizator przewiduje nagrody:
za I miejsce Puchar, II miejsce Puchar, III miejsce Puchar,
pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów ,
statuetka dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
statuetka za największą i najmniejszą złowioną rybę
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozgrywania zawodów.

