
 

 

 

 

REGULAMIN XI ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

"RYBKA 2019" 

MYSIADŁO 11 MAJA 2019 R. 

 
Organizator: Gmina Lesznowola, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, Klub Wędkarski "MYSIADŁO" 
Cel imprezy Integracja mieszkańców Gminy Lesznowola  
Termin: Sobota 11 maja 2019 r. godz. 6.00 
Miejsce: Staw rekreacyjno - wędkarski w Mysiadle, ul. Osiedlowa 
Uczestnicy: Mieszkańcy Gminy Lesznowola 

Zawody odbędą się w jednej kategorii wiekowej 
 

Zgłoszenia: 
 

Przed zawodami  
 

Osobą do kontaktu z ramienia organizatora jest Pan Marcin Kania 
Klub Wędkarski Mysiadło telefon kontaktowy 694 640 431 
 

Opłata startowa: 10,- zł. – płatna na miejscu w dniu zawodów 

 

Program i sposób 
przeprowadzenia zawodów: 

Zbiórka i zapisy zawodników od godz. 5.30 (sobota 11.05.2019 r.) 
Stanowisko – losowanie 
Czas na przygotowanie i wejście na stanowiska do godz. 5.55 
Pierwszy sygnał - rozpoczęcie zawodów godz. 6.00  
Czas trwania zawodów 2 godziny  
Drugi sygnał (5 min przed końcem) godz. 7.55 
Trzeci sygnał – zakończenie godz. 8.00 
Ważenie połowów do godz. 8.30 
 
Wręczenie nagród nastąpi w sobotę 11.05.2019 r. około godz. 8.45 

Nagrody: Puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki 
Zasady: 1/ Zawodnik łowi dwiema wędkami spławikowymi. 

2/ Zawodnik zobowiązany jest do przetrzymywania złowionych ryb w wodzie w stanie żywym. 
3/ Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje złowione ryby sędziemu, jest obecny przy 
ich ważeniu. 
4/ Zabrania się wchodzenia do wody, nęcenia ryb przed sygnałem. 
5/ Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za: 
- stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 
- zmianę stanowiska, 
- wchodzenie do wody, 
- niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, Sędziego czy innych 
zawodników. 
6/ Ryby łowione w czasie zawodów: 
- w czasie zawodów łowi się ryby bez żadnych limitów wagowych, ilościowych i wymiarów 
ochronnych. 
7/ O kolejności w zawodach decyduje waga, a w przypadku tej samej wagi - długość 
największej ryby (w cm), następnie ilość złowionych ryb 
8/ Zawodnicy, którzy nie złowili ryb klasyfikowani są ex aequo na ostatnim miejscu. 
 
 

UWAGA!!! 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY 

REGULAMINU 


