
 
 

 

   
 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
„ z okazji Dni Mrągowa” 

 
 

§ 1 
CEL IMPREZY 

 
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego  dziecka -wędkarza,  oraz popularyzacja wędkarstwa i 
sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego 
o cowania z przyrod  oraz jej oc rony   awody maj  c arakter prorodzinny, towarzyski,s  oparte na 
rywalizacji fair play. 

 
§ 2 

TERMIN I MIEJSCE 
 

 awody od ęd  się dnia 5 lipca 2015 r. nad jeziorem Magistrackim w Mr gowie  od godziny 9:00  
 

 
§ 3 

ORGANIZATORZY 
 

Organizatorem zawodów wędkarskic  „z okazji Dni Mr gowa” jest Mr gowskie Towarzystwo 
Wędkarskie oraz Urz d Miasta Mr gowa   
 

§ 4 
 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 
 

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

www.mtw-mragowo.pl oraz przekazanie jej organizatorom najpóźniej w dniu zawodów   Istnieje 

również możliwość wypełnienia karty zgłoszeniowej na miejscu w dniu zawodów, ale tylko w 

przypadku wolnych miejsc.  Liczba miejsc jest ograniczona  – liczy się kolejność zgłoszeń  

 

1)   awody rozgrywane s  w klasyfikacji indywidualnej  

2)    iórka i rejestracja zawodników  ior cyc  udział w zawodac  od ędzie się o godzinie 8 00, 

po czym nast pi losowanie stanowisk wędkarskic  oraz odczytanie o owi zuj cego na 

zawodach regulaminu  Każde dziecko  ędzie losowało numer stanowiska wędkarskiego  Po 

losowaniu wszyscy uczestnicy rozc odz   się równocześnie na wylosowane stanowiska  

3)    awodnicy mog  mieć na stanowisku dowoln  ilość wędek do wymiany   Wędkuj ce dziecko  

łowi przy pomocy jednej  wędki    

4)   awodnicy startuj cy w zawodac  powinni posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji  



 
 

 

   
 

do przetrzymywania złowionyc  ry  w stanie żywym oraz przyrz d do usuwania  aczyków  

5)   awodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: pod ierak.  

6)  Dzieci nie wyposażone w sprzęt wędkarski, otrzymaj  od organizatorów wędkę, zanętę 1kg, 

przynętę ( iałe ro aki), oraz wiaderko do rozra iania zanęty    

 

7)  Nie o owi zuj  limity ilościowe i wagowe łowionyc  ry   Ry a powinna  yć przec owywana 

w odpowiednic  siatkac  w stanie żywym, a po zważeniu natyc miast wpuszczona do wody   

8)  W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnyc  i zwierzęcyc   

Przynęty oraz zanęty mog   yć dowolnie  arwione lu  nasycane su stancjami zapac owymi   

9)  Oso y niepełnoletnie mog  wzi ć udział w zawodac  tylko w o ecności oso y pełnoletniej  

10)   awody od ęd  się w jednej 2-godzinnej turze (9.00-11.00). 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

8.00 - 9 00   iórka i rejestracja zawodników w oznaczonym miejscu nad akwenem                                                

Losowanie stanowisk wędkarskic  oraz zapoznanie się z regulaminem zawodów   

9.00 - 11.00  Z A W O D Y 

11.00 - 12 00  Ważenie ry    

12,15 Wręczenie nagród  

11) Nad prze iegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez Organizatorów  

12)  awody zostan  rozpoczęte jednym ustalonym wcześniej sygnałem: 

 pierwszy sygnał –  rozpoczęcie zawodów, 

 drugi sygnał podwójny – oznacza zakończenie zawodów  

13)  Po podwójnym sygnale kończ cym zawody nie zalicza się żadnej ry y wyjętej z wody   

Po tym sygnale komisja sędziowska dokona ważenia złowionyc  ry     W przypadku 

jednakowej wagi,  rana jest pod uwagę największa ry a poszczególnyc  zawodników  

14) Komisja sędziowska może zdyskwalifikować zawodnika, jeżeli ten: 

a) nie wykonuje poleceń sędziów, 

b) przeszkadza innym zawodnikom, 

c) stwarza zagrożenie dla sie ie jak i innyc  uczestników zawodów  

15)  wycięża  wędkarz  z największ  ilości  punktów wyliczon  zgodnie z zasad  -  1 punkt za 

każdy gram złowionyc  ry /ilość wędek wykorzystywanyc  do połowu w tym samym czasie. 

16) Nagrody dla zawodników: pierwsze trzy miejsca   

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

odpadki za iera ze so  )  

18)  Po ważeniu ry , zapraszamy wszystkic  na pami tkowe zdjęcie  



 
 

 

   
 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy  ior  udział w zawodac   na własn  odpowiedzialność  Organizatorzy zawodów nie 

ponosz  odpowiedzialności za wypadki i szkody oso owe, rzeczowe i maj tkowe wynikłe przed, 

w czasie zawodów lu  po zawodac , zarówno wo ec uczestników jak i osó  trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgu ione  

lub skradzione w trakcie imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy wyrażaj  zgodę na pu likację ic  wizerunków w relacjac  z prze iegu 

zawodów, zamieszczonyc  w mediac  oraz materiałac  promocyjnyc  organizatorów  

4.  djęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów, mog   yć wykorzystane przez 

Mr gowskie Towarzystwo Wędkarskie i Urz d Miasta Mr gowo  do celów promocyjnyc   

5. W sprawac  spornyc  decyzja organizatorów jest decyzj  ostateczn    

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania  

 

 

 


