
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

O PUCHAR STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO 

PODCZAS WYDARZENIA  

pn. „Zielone Świątki w Sycynie – czyli ludowe obchody święta wiosny”  

 

1. Organizatorem Zawodów Wędkarskich jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu. Partnerem jest 

Stowarzyszenie Nasz Jasieniec. 

2. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie walorów przyrodniczych, popularyzacja wędkarstwa i 

sportu wędkarskiego jako formy czynnego wypoczynku oraz aktywnego obcowania z przyrodą oraz 

jej ochrony. Zawody mają charakter rekreacyjny i są oparte na rywalizacji fair play. 

3. Przedmiotowe Zawody odbędą się 5 czerwca 2022 r. w Sycynie na terenie stawów Starostwa 

Powiatowego w Zwoleniu. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest wcześniejsze zgłoszenie chęci przystąpienia do 

zarządu Stowarzyszenia Nasz Jasieniec do dnia 3 czerwca 2022 r., bądź potwierdzenie za pomocą 

poczty e-mail na adres: stowarzyszenie@naszjasieniec.pl. 

5. Zbiórka zawodników biorących udział w zawodach odbędzie się 5 czerwca 2022 r. o godzinie 4:30, 

po czym nastąpi odczytanie listy obecności oraz losowanie stanowisk wędkarskich(każdy uczestnik 

będzie losował numer stanowiska wędkarskiego tak, aby ułożenie zawodników było przypadkowe). 

Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozchodzą się równocześnie na wylosowane stanowiska. 

6. Zawody odbędą się w jednej kategorii. 

a) ilość złowionych ryb(w kilogramach) 

7. Każdy wędkarz może posiadać dwie wędki umożliwiające mu łowienie w dowolny sposób. 

Zawodnik łowi wędkami umieszczonymi na podpórce. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną 

ilość wędek do wymiany. Łowienie odbywa się zawsze przy pomocy dwóch wędek. Zawodnik 

zobowiązany jest do używania sprzętu pomocniczego, takiego jak: podbierak. Zabrania się używania 

zanęty w jakiejkolwiek postaci przed rozpoczęciem zawodów. 

8. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

9. Zakończenie Zawodów przewidziane jest 5 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, po czym nastąpi ważenie 

i mierzenie ryb. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wygrywa wędkarz, który złowił 

większą ilość sztuk. 

10. Złowione ryby stają się własnością wędkarza(do 3 kg) lub wypuszczone do stawu. 

11. Po wyłonieniu zwycięzców nastąpi ogłoszenie wyników. 

12. Wręczenie nagród odbędzie się na placu szkolnym w Sycynie o godz. 14:50. 

13. Laureaci Zawodów otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. 

14. W sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

SĘDZIA GŁÓWNY 

MARCIN LIBERADZKI 
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