
 

 
Regulamin zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Poddębic – 

Byczyna 2018 
 

I. Postanowienia ogólne: 
 
1. Zawody wędkarskie odbędą się w dniu 16.09.2018 na terenie Centrum Turystyki 

i Rekreacji w Byczynie. 
2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w 

Poddębicach  pok. nr 217 w godzinach od 8.00 do 16.00 najpóźniej do dnia 
13.09.2018 r. W przypadku pozostania wolnych miejsc, zgłoszenia będą 
przyjmowane również w dniu zawodów. 

4. Rejestracja zawodników rozpocznie się o godzinie 7.00  na terenie Centrum 
Turystyki i Rekreacji w Byczynie. 

5. Organizacja zawodów jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu Gminy Poddębice  w ramach projektu: 
„Piknik Wędkarski – Byczyna 2018” 

6. Koszty dojazdu na zawody pokrywają uczestnicy. 
 
II. Organizatorzy zawodów o Puchar Burmistrza Poddębice – Byczyna 2018 
 

1. Gmina Poddębice 
2. PZW koło w Poddębicach 

 
III. Cel zawodów 
 
 Promocja obszaru i tradycji rybackich oraz popularyzacja wędkarstwa i sportu 
wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży jako formy czynnego wypoczynku i 
aktywnego obcowania z przyrodą. 
 
IV. Uczestnictwo w zawodach 
 

1. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w następujących grupach 
wiekowych: 
 

1) chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 do 10 lat 
2) chłopcy i dziewczęta w wieku od 11 do 15 lat 
 
2. W zawodach przewiduje się udział 30 uczestników. O zakwalifikowaniu do 

zawodów decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.  
3. W zawodach prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna dla 

poszczególnych grup wiekowych. 
4. Uczestnicy na zawody przyjeżdżają wraz z opiekunem.   
5. Zawodnicy startują na wylosowanych stanowiskach, pod opieką swojego 

opiekuna i wyznaczonego sędziego PZW. 



 

6. W grupie wiekowej od 11 do 15 lat. Opiekun czuwa jedynie nad 
bezpieczeństwem uczestnika zawodów, nie może czynnie pomagać w łowieniu 
ryb. 
 
 

V. Regulamin zawodów 
 
Przepisy ogólne: 
 
1. Zawody będą rozgrywane w jednej turze. Zakończenie zawodów przewiduje się 

o godzinie 10.00 . 
2. Zawodnicy łowią na jedną wędkę  składającą się z wędziska, żyłki (może być na 

kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.  
3. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb w stanie 

żywym. 
4. Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie. Nie obowiązują limity 

ilościowe. 
5. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby będą 

wypuszczone do wody. 
6. Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie 

czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą). 
 
VI. Klasyfikacja 
 
W poszczególnych grupach wiekowych prowadzona jest klasyfikacja indywidualna 
Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w poszczególnych grupach wymienionych  
w pkt.IV.1 jest udział co najmniej 3 zawodników. 
 
VII. Punktacja  
 
indywidualna - dla każdej kategorii oddzielnie - zwycięża zawodnik, który 
wagowo złowił największą ilość ryb. Punkty przyznawane będą za ogólną wagę 
złowionych ryb. Za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt. 
 
VIII. Nagrody  
 
a) trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej otrzymuje trofea; 
b) wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają nagrody indywidualne oraz pamiątkowe 

medale; 
c) dla uczestników zawodów wędkarskich wraz z opiekunem zostanie zapewniony 

posiłek.  
 
IX. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących 
rozgrywanych zawodów decyzję podejmuje Główna Komisja Sędziowska,  
a w przypadku protestów - Sędzia Główny Zawodów. 

 
 


