REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH – 26.06.2022 r. w Prusicach

Organizator: Gmina Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Skoroczysko Feder Team,
Koło PZW nr 18 Prusice
1. Zawody odbędą się w formie jednoturowej w dniu 26 czerwca 2022 r. na łowisku Staw Prusice
2. Zwycięzców zawodów wyłoni klasyfikacja generalna utworzona na podstawie wagi złowionych ryb
3. W zawodach biorą udział rodzic wraz z jednym bądź dwójka dzieci, przy czym maksymalna ilość
wędek to dwie
4. Harmonogram zawodów:
10.00 - zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, omówienie regulaminu, losowanie stanowisk
10.30 - wędkowanie
13.00 - koniec zawodów, ważenia ryb, wspólny gril
14.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
5. Zawodnik zobowiązany jest do zajęcia stanowiska wyłonionego podczas wcześniejszego losowania.
Stanowisko powinno być ustawione na tzw. "numerku" - czyli miejscu, gdzie został umieszczony
numer stanowiska.
Zestawy zarzucane powinny być na wprost stanowiska.
Łowimy techniką dowolną.
Do nęcenia używamy procy, lub koszyka zanętowego - nie używamy rakiet spomb itp...
Zawodnik, który zaciął rybę tuż przed sygnałem końca zawodów ma 15 min. na jej wyholowanie.
Klasyfikowane będa wszystkie gatunki ryb
6. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej nagrodzeni zostaną zawodnicy w kolejności od najwyższej wagi
Wśród nagród między innymi:
- atrakcyjne nagrody rzeczowe
- nagrody rzeczowe od sponsorów
- pamiątkowe puchary
Dodatkowo nagrodę otrzyma łowca "big fish" - największej ryby zawodów.
7. Należy pamiętać, że zawody mają charakter wyłącznie towarzyski i koleżeński. Ewentualne spory
zostaną rozwiązane w sposób polubowny.
Zastrzegamy jednak, że decydujące słowo i decyzję ma zawsze organizator zawodów.
9. Zgłoszenie i udział w zawodach jest jednoznaczne z zapoznaniem się z informacjami i akceptacją
regulaminu, a zawodnik wyraża zgodę na publikowanie w mediach społecznościowych jego danych
osobowych, wyników, relacji video i zdjęć z odbytych zawodów
- łowisko na czas trwania zawodów zostanie zamknięte dla innych wędkarzy
- po zakończonych zawodach będzie tradycyjny i smaczny posiłek
- wskazana miła zabawa

