REGULAMIN
Zawodów Wędkarskich na Pikniku Rodzinnym dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie
sporządzony na podstawie regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW
– Zarząd Główny Warszawa

1. Zawodnik – osoba posiadająca kartę wędkarską PZW.
2. Samodzielny Wędkarz – zawodnik osoba, która ukończyła 14 rok życia.
3. Młodzież do lat 14 – może wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
posiadającą kartę wędkarską PZW.
4. Do samodzielnego wędkowania dopuszczona jest młodzież posiadająca
w/w uprawnienia rocznik powyżej 2007 roku urodzenia.
5. Wędkowanie Rodzinne – osoba dorosła posiadające stosowne uprawnienia
opiekująca się opiekująca się jedną lub dwoma osobami niepełnoletnimi do lat 14.
6. Przebieg zawodów – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora
SM „Piast” w Złotowie.
7. Nadzór sportowy – Sędzia Główny „PZW”.
8. Rozgrywanie konkurencji sportowo – rekreacyjnych – zgodnie z harmonogramem
organizatora SM „Piast” Złotów.
9. Organizacja zawodów i ustalenie wyników zawodów wędkarskich - Zarząd
PZW „Sandacz” w Złotowie.
10. Puchar Prezesa SM „Piast” w Złotowie – zawodnik, który złowił największą ilość ryb
(mierzoną w kilogramach) - waga o dokładności 0,01 kg.
11. W przypadku jednakowej wagi o zwycięstwie decyduje niższy numer startowy,
tj. niższy numer stanowiska wędkarskiego.
12. Pozostałe drobne upominki, poczęstunek zgodnie z harmonogramem organizatora.
13. Udzielenie instruktażu przed zawodami odnośnie bezpieczeństwa na zawodach
- Sędzia Główny i organizatorzy poszczególnych konkurencji sportowo
– rekreacyjnych.
Organizator

PROGRAM ZAWODÓW WĘDKARSKICH
PIKNIK SM „PIAST” ZŁOTÓW – 13.06.2021

I.

II

Kategoria senior i junior.
1) Zbiórka zawodników
2) Losowanie stanowisk
3) Przyjęcie kryteriów w zawodach – instrukcja
4) Zajęcia stanowisk
5) Łowienie ryb
6) Ważenie ryb
7) Ogłoszenie wyników – wręczeni nagród

Kategoria: Łowienie Rodzinne – młodzików pod nadzorem opiekuna.
1)
2)
3)
4)
5)

III

godz. 6.50
godz. 7.20-7.40
godz. 7.40-7.50
godz. 7.50-8.00
godz. 8.30-11.30
godz. 11.30-12.30
godz. 13.00-13.30

Zbiórka zawodników
Losowanie stanowisk na pomostach
Wędkowanie
Ważenie ryb
Ogłoszenie wyników

Rozpoczęcie pikniku
1)
2)
3)
4)

godz. 8.00
godz. 8.15
godz. 8.40-10.40
godz. 10.40-11.00
godz. 11.40
godz. 10.00

Zawody wędkarskie – rzut do celu spławikiem
Konkursy dla dzieci
Zabawy
Rysunki

Uczestnicy Pikniku otrzymają upominki przy udziale w zabawie.
Organizator zabezpiecza posiłek oraz napoje i słodycze – ciasto oraz lody.
Organizator

