
Regulamin zawodów  

 

Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego 2018 

Baranów Sandomierski 02.09.2018 

 1. Zbiórka zawodników do godz.6.00 – przeprawa promowa na Wiśle                             

w Baranowie  Sandomierskim 

 2. Kwota startowa wynosi 30 zł od osoby dorosłej i wpłacana jest przy zapisie w dniu 

zawodów. 

 3. Młodzież do lat 18 zwolniona jest  z opłaty startowej.                                                

Konieczna opieka osoby dorosłej. 

 4. Kwota opłaty startowej przeznaczona jest na posiłek i nagrody dla zawodników. 

 5. Zwodnicy z poza Okręgu Tarnobrzeg zwolnieni są z opłaty jednodniowej na wody 

Okręgu Tarnobrzeskiego. Konieczne posiadanie karty wędkarskiej i aktualnych opłat 

w macierzystym Okręgu. 

 6. Zawody rozgrywane są na rzece Wiśle i starorzeczach w obrębie wałów ochronnych, 

po obu stronach rzeki. Teren zawodów zostaje ograniczony mostami w Nagnajowie      

i Zadusznikach. Poruszanie się tylko pieszo . 

 7. Możliwość brodzenia w woderach i spodnio butach z zachowaniem zasad 

ostrożności. Odstęp pomiędzy wędkarzami może być zmniejszony za zgodą ich 

samych. 

 8. Zawody rozgrywane na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb grożący 

dyskwalifikacją. 

 9. Ryby mierzone miarkami przygotowanymi przez organizatora i wydanymi każdemu 

zawodnikowi. Nie zdanie miarki będzie równoznaczne z dyskwalifikacją. 

 10. Wymiary ryb zgłaszanych zgodnie z RAPR. Górne wymiary nie obowiązują. 

 11. Wymiary ryb wpisanych do kart startowych wydanych zawodnikom z dokładnością do 

milimetra. Ilość ryb złowionych i wpisanych do karty startowej jest nieograniczona i 

nie podlega dziennym limitom. 

 12. Każda ryba punktowana musi być zmierzona  i sfotografowana z miarką wydaną 

przez organizatora , a wynik wpisany do karty startowej. 

 13. Ryby punktowane w zawodach: 

 
 14. Dla łowcy największej ryby z danego gatunku wymienionego powyżej przewidziano 

puchar- statuetkę i nagrodę rzeczową. Przy jednakowej długości największej ryby 

danego gatunku w klasyfikacji decydować będzie druga najdłuższa ryba danego 

gatunku, a w przypadku dalszej równości ilość złowionych i ryb. W przypadku dalszej 

równości miejsce zostaje przyznane ex aequo.  

 15. Dodatkowa nagroda dla łowcy największej ryby i najbardziej wszechstronnego 

wędkarza który złapie najwięcej punktowanych gatunków. 



 16. Zawodnicy startujący w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie 

zdjęć i filmów z zawodów na stronach internetowych i czasopismach w których 

będzie relacja z zawodów. 

 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub łowiska w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie 

zawodów. 

 18. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się na koszt własny. 

 19. Wszelkie informacje dotyczące zmian będą pojawiać się na stronie pzwnowadeba.pl 

 20. Pozostałe sprawy związane z rozgrywaniem zawodów zostaną wyjaśnione na 

odprawie w dniu zawodów. 

Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne o chęci uczestnictwa w 

zawodach: 

Robert –     609089351 

Stanisław – 605036796 

Józef –        606302047, 

lub na adres poczty pzwnowadeba@interia.pl 

 

Planowany program zawodów: 

KLUB WĘDKARSTWA SPORTOWEGO        

„ZANDER” 

Program zawodów 

o 

 
2.09.2018. Baranów Sandomierski 

(przeprawa promowa na Wiśle) 

 

6
00

 – 6
30

     zapisy uczestników zawodów, 

7
00

 – 14
00

   tura zawodów, 

14
00

 – 14
30

 odczyt zdjęć złowionych  

                  w zawodach ryb, posiłek ,    

14
30

            ogłoszenie wyników, uroczyste  

                  wręczenie nagród ,                                                          

15
00

            zakończenie zawodów. 

 

Zarząd Klubu” Zander” w Nowej Dębie. 

mailto:pzwnowadeba@interia.pl

