Regulamin zawodów wędkarskich Koła nr 54 Viking na rok 2019
Organizator zawodów zobowiązany jest do:
− Zabezpieczenia danego łowiska na czas trwania zawodów
− Wyznaczenia komisji sędziowskiej składającej się z co najmniej trzech
sędziów (sędziego głównego, sędziego wagowego oraz kontrolnego).
− Przygotowania odpowiedniej oprawy, otwarcia jak i zakończenia zawodów.
− Zapewnienia dla wszystkich uczestników zawodów gorących i zimnych napoi
oraz poczęstunku w formie grilla lub cateringu dostarczonego na miejsce
zawodów.
W zawodach mogą uczestniczyć mogą tylko członkowie Viking.
Zapisy na zawody przyjmowane będą w siedzibie koła Viking.
(sklep u Andrzeja / ul. Rwańska).
Wpisowe w wysokości 15 złotych na zawody płatne przy zapisie w siedzibie
koła.
5. Wszyscy zapisani uczestnicy mają obowiązek dotarcia na miejsce zawodów na
czas wcześniej określony przez organizatora.
6. W przypadku spóźnienia z przyczyn losowych, uczestnik ma obowiązek
poinformować telefonicznie organizatora o zaistniałej sytuacji.
7. W przypadku spóźnienia przez zawodnika stanowisko jest losowane przez
sędziego głównego.
8. Nęcenie ciężkie (kule formowane oburącz) jest dozwolone tylko i wyłącznie
między sygnałem „wolno nęcić”, a sygnałem „wolno łowić”.
9. Po sygnale „wolno łowić” donęcamy tylko tzw. lekką zanętą (kule formowane
jedną ręką).
10. W przypadku zawodów metodą feederową nęcimy tylko i wyłącznie
koszykiem zamontowanym na żyłce wędziska.
11. Do czasu przybycia komisji sędziowskiej siatki z rybami pozostają w wodzie.
12. Wszystkie ryby złowione podczas zawodów wracają do wody.
13. Wszystkie wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej koła
(www.viking.radom.pl).
14. We wszystkich zawodach przewidziane są nagrody w postaci pucharów,
a w przypadku zawodów towarzyskich przewidziane są również nagrody
finansowe w postaci talonów.
15. W przypadku zawodów mistrzowskich przewidziane są puchary dla trzech
pierwszych miejsc.
16. W przypadku zawodów towarzyskich przewidziane jest sześć pucharów dla
pierwszej szóstki uczestników oraz dziesięć nagród finansowych w postaci
talonów w wysokości od 40 do 130 złotych. Warunkiem sfinansowania talonu
jest dostarczenie do siedziby koła faktury na zakupiony sprzęt wędkarski.
17. W klasyfikacji wędkarz roku biorą udział tylko Ci zawodnicy, którzy brali
udział w zawodach metodą spławikową i feederową. Pod uwagę będzie brana
suma ośmiu startów we wszystkich zawodach w obu dyscyplinach.
18. Nie będą brani pod uwagę do klasyfikacji wędkarza roku ci zawodnicy, którzy
zaliczyli więcej jak dwie nieobecności. Natomiast nieobecność na zawodach
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będzie skutkowała tym, że zawodnikowi dopisze się do ogólnego wyniku sumę
zawodników w sektorze plus jeden z danych zawodów.
19. Zawody rangi mistrzowskiej liczą się do klasyfikacji wędkarza roku.
20. Nagrody przewidziane w klasyfikacji wędkarz roku w postaci sześciu
pucharów oraz nagrody pieniężne w postaci piętnastu talonów w wysokości
200 złotych, będą wręczone na zebraniu sprawozdawczym w terminie
ustalonym przez zarząd koła.
Informacje dotyczące zawodów o feederowe Mistrzostwo Koła
1. Łowimy jedną wędką.
2. Zakaz stosowania rurek antysplątaniowych (koszyczek musi być zamontowany
przelotowo na żyłce za pomocą krętlika lub innego dowolnego systemu
dozwolonego w regulaminie).
3. Regulamin organizacji zawodów feederowych do zobaczenia na stronie
głównej okręgu radomskiego (www.pzwradom.pl) w rubryce Sport – „punkt
Przepisy Sportowe”.
4. Sygnalizatorem brań jest szczytówka wędziska.
5. Dozwolone jest tylko nęcenie koszykiem wyrzucanym za pomocą wędki.
Terminarz zawodów na rok 2019:
24.02 - Podlodowe Mistrzostwa Koła ( 2 tury ) Pionki „Staw Górny”.
7.04 - Pierwsza tura Spławikowych Mistrzostw Koła na zbiorniku Siczki Górne.
28.04 - Pierwsza tura Feederowych Mistrzostw Koła Jagodno - lewy brzeg.
26.05 - Towarzyskie Spławikowe w Wilczkowicach.
9.06 - Druga tura Feederowych Mistrzostw Koła na zbiorniku Siczki Górne.
16.06 - Druga tura Spławikowych Mistrzostw Koła w Jagodnie.
10 - 11.08 - Towarzyskie Feederowe w Jagodnie - Maraton 20-godzinny
18.08 - Towarzyskie Spławikowe na zbiorniku Siczki Górne.
13.10 - Towarzyskie Feederowe w Wilczkowicach.
29.06 - 30.06 - Otwarte Zawody o Puchar Vikinga Zapora Boczna w Brudnowie.
Termin i miejsce rozegrania cyklu zawodów spinningowych zostaną ustalone przez
Komisję do Spraw Sportu i podane na stronie koła Viking co najmniej na tydzień
przed terminem.
Podkreśleniem zaznaczono zawody o „Wędkarza Roku 2019”.

