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PROGRAM ZAWODÓW
Piątek – 9.11.2018 r.
9.00 – 19.00 – zakwaterowanie, trening
19.00 – 20.00 – rejestracja zawodników i drużyn
20.00 – 21.00 – otwarcie zawodów i odprawa
Sobota – 10.11.2018 r.
7:00 – 8:00 – dojazd własnymi samochodami na stanowiska,
8:00 – 11:30 – I tura zawodów
11:30 – 12.30 – Czas na zmianę sektorów
12:30 – 16.00 – II tura zawodów
16:00 – 17.00 – powrót do bazy zawodów
19:00 - 23.30 – wspólny wieczorek przy gitarze i pieczeniu dzika
Niedziela – 11.11.2018 r.
9.00 – 10.00 - praca komisji sędziowskiej
10.00 - 11.00 - ogłoszenie wyników zawodów, zakończenie zawodów
Organizator zastrzega możliwość zmiany w godzinach rozgrywania tur oraz ewentualnego
podziału na tury i sektory w zależności od zgłoszonej ilości zawodników.

REGULAMIN
IV Eliminacyjnych Zawodów Muchowych do GPx Okręgu Mazowieckiego - Wda 2018

§1.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW przy udziale
Warszawskiego Towarzystwa Pstrągowego.
Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy członkowie PZW Okręgu Mazowieckiego
oraz członkowie Klubu WTP nie będący członkami Okręgu Mazowieckiego.
Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
Do punktacji zaliczane będą tylko lipienie. Ustala się wymiar lipienia na 30 cm.
Każdy zawodnik musi posiadać podbierak.

§2.
1. Zawody składają się z 2 tur trwających po 3,5 godziny.
2. Na odprawie zostanie przeprowadzone losowanie sektorów.
3. Ustala się 2 – 3 osobowe zespoły (w zależności od ilości osób), które na stanowisko
dojeżdżają jednym samochodem. Zawodnicy sami dobierają się w zespoły.
4. Zespół wspólnie ustala odcinek na jakim będą łowić w ramach wylosowanego sektora –
wybrany odcinek jest dla danego zespołu stanowiskiem, możliwa jest zmiana stanowiska
w trakcie tury w ramach wylosowanego sektora.
5. W czasie trwania tury każdy startujący jest jednocześnie zawodnikiem oraz sędzią dla
pozostałych zawodników na stanowisku.
6. Zawodnicy powinni wędkować w pobliżu siebie, aby możliwe wyło niezwłoczne
zmierzenie ryby. Możliwy jest pomiar ryby przez zawodnika z innego zespołu
znajdującego się najbliżej. Dopuszcza się udokumentowanie złowionej ryby zdjęciem na
miarce z wyraźnym widokiem początku i końca pomiaru. O ostatecznym dopuszczeniu
ryby i jej wymiarze decyduje sędzia.
7. Na jednym stanowisku może wędkować kilka zespołów.

§3.
1. O zwycięstwie decyduje punktacja zgodna z zasadami rozgrywania zawodów muchowych
Okręgu Mazowieckiego.
2. Komisję sędziowską stanowi jednoosobowo sędzia Zawodów wyznaczony przez ZO
PZW.
3. Komisję odwoławczą stanowią trzej zawodnicy wybrani na odprawie.

§4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie „Zasady
Rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Zawodów Okręgu Mazowieckiego PZW” oraz
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

