
 

  

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa 
Obrazów  

Tel. Kom: 692 143 181 

Urząd Gminy Obrazów 
Obrazów 84 

tel. (15) 836 51 62 
fax (15) 836 55 51 

e-mail: sekretariat@obrazow.pl 

 

 

REGULAMIN  
III OBRAZOWSKICH MISTRZOSTW W RODZINNYM WĘDKOWANIU  

„RYBKOBRANIE 2018” 
 
 

§ 1 
CEL IMPREZY 

 
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej drużyny rodzinnej oraz popularyzacja wędkarstwa  
i sportu wędkarskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako formy czynnego wypoczynku                         
i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony. Zawody mają charakter prorodzinny, towarzyski, 
są oparte na rywalizacji fair play. 

 
§ 2 

TERMIN I MIEJSCE 
 

Zawody odbędą się dnia 8 września 2018r. (sobota, pierwszy dzień Europejskiego Święta Jabłka 
Obrazów 2018) na stawie rybnym w Obrazowie od godz. 6:00. 
 

 
§ 3 

ORGANIZATORZY 
 

Organizatorami Mistrzostw „Rybkobranie 2018” są Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa i 
Gmina Obrazów. 
 

 
§ 4 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 
 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” dostępnej na stronie 

www.obrazow.eu oraz w sekretariacie Urzędu Gminy. Zgłoszenia można składać do dnia                         

07.09.2018 r. do Radnego Fabiana Stasiak, Obrazów 76. Istnieje również możliwość wypełnienia 

karty zgłoszeniowej na miejscu w dniu zawodów, ale tylko w przypadku wolnych miejsc.  Liczba 

miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

1)  Zawody rozgrywane są w systemie drużynowym, przy czym przez drużynę rozumiemy  

2 członków jednej rodziny. (rodzic + dziecko, mąż + żona, dziadkowie + wnukowie) 
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2)  Zbiórka i rejestracja zawodników biorących udział w zawodach odbędzie się o godzinie 6.00 

po czym nastąpi losowanie stanowisk wędkarskich oraz odczytanie obowiązującego  

na zawodach regulaminu. Każda drużyna będzie losowała numer stanowiska wędkarskiego. 

Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozchodzą  się równocześnie na wylosowane stanowiska. 

3)   Zawodnicy mogą mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.  Drużyna łowi w tym 

samym czasie przy pomocy maksymalnie dwóch wędek.   

4)  Zawodnicy startujący w zawodach są zobowiązani posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji  

do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym oraz przyrząd do usuwania haczyków. 

5)  Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak. 

6)  Nie wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej czy też innych zezwoleń. 

7)  Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Ryba powinna być przechowywana 

w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wpuszczona do wody.  

8)  W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. 

Przynęty oraz zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.  

9)  Zawody odbędą się w jednej 4 -godzinnej turze (6:00 – 11:00). 

 

10) HARMONOGRAM  ZAWODÓW: 

06:00-  Zbiórka i rejestracja zawodników                                                                                                                                

06:15 - Losowanie i zajęcie stanowisk  

06:30 – Rozpoczęcie Mistrzostw                                                                                                                             

11:00 – Zakończenie łowienia                                                                                                                                     

12:00-  Poczęstunek                                                                                                                                                 

13:00-  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

10) Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez Organizatorów. 

11) Zawody zostaną rozpoczęte jednym ustalonym wcześniej sygnałem: 

 pierwszy sygnał –  rozpoczęcie zawodów, 

 drugi sygnał podwójny – oznacza zakończenie zawodów. 

12) Po podwójnym sygnale kończącym zawody nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.  

Po tym sygnale komisja sędziowska dokona ważenia złowionych ryb.  

13) Komisja sędziowska może zdyskwalifikować zawodnika, jeżeli ten: 

a) nie wykonuje poleceń sędziów, 

b) przeszkadza innym zawodnikom, 

c) używa nieprzyzwoitych wyrażeń, 
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d) stwarza zagrożenie dla siebie jak i innych uczestników zawodów. 

14) Zwycięża  drużyna  z największą ilością wagową złowionych ryb. W przypadku jednakowej 

wagi, brana jest pod uwagę największa ryba poszczególnych zawodników. 

15) Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo podziału nagród. 

16) Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci 

 i odpadki zabiera ze sobą). 

17)  Po ogłoszeniu wyników zapraszamy wszystkich na pamiątkowe zdjęcie i poczęstunek. 

 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach  na własną odpowiedzialność. Organizatorzy zawodów 

nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe 

przed, w czasie zawodów lub po zawodach, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione  

lub skradzione w trakcie imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 

zawodów, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów, mogą być wykorzystane  

przez Urząd Gminy i Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa do celów promocyjnych. 

5. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 

 

 

Uczestników zawodów wędkarskich 

 prosimy o potraktowanie imprezy rekreacyjnie, ponieważ 

jest to impreza towarzyska o charakterze integracyjnym :-) 

 

 

 


