Załącznik nr 2 do Zaproszenia

REGULAMIN
ZAWODÓW WĘDKARSKICH
ROZGRYWANYCH NA JEZIORZE OTOCZYN W RAMACH ROZGRYWEK
O PUCHAR KRAJOWEJ FEDERACJI TOWARZYSTW WĘDKARSKICH
1. Zawody rozegrane zostaną na jeziorze Otoczyn w Otoczynie k/Kwidzyna w dniach
od 14.05.2022 r. (sobota) do 15.05.2022 r. (niedziela)).
2. Metoda połowu grunt, feeder, spławik.
3. Uczestnikami zawodów są dwuosobowe zespoły.
4. Każdy zespół wędkuje na dwie wędki.
5. Do dyspozycji zawodników organizator udostępni 33 pomosty.
6. Zespół dwuosobowy wędkuje na wylosowanym stanowisku które obejmuje pomost i
obszar 1 metra po lewej i prawej jego stronie.
7. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.
8. Drużyna ma obowiązek przetrzymywać ryby w miękkiej siatce. / dł. min. 3 m /
9. Zabrania się używania do nęcenia łódek zanętowych.
10. Wprowadzamy zakaz wędkowania na żywej i martwej rybce.
Program zawodów:
Sobota 14.05.2022r
 godz. 11.00 - zbiórka zawodników nad jeziorem
 godz. 11.15 - losowanie stanowisk wędkarskich
 godz. 13.00 - rozpoczęcie zawodów
Niedziela 15.05.2022r
 godz. 11.00 - zakończenie zawodów
11. Po zakończeniu zawodów wędkarze pozostają na stanowiskach do czasu zważenia
ryb przez komisję sędziowską.
12. Powyższe zawody zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej Pucharu Krajowej
Federacji Towarzystw Wędkarskich.
13. Zasady punktacji - wg obowiązującego Regulaminu rozgrywek o Puchar Krajowej
Federacji Towarzystw Wędkarskich.
14. Komisja odwoławcza – Prezesi startujących Towarzystw.
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15. Złożenie protestu wiąże się z wpłatą kaucji w kwocie 200 pln, zwróconej
protestującemu w przypadku uwzględnienia protestu. Wniesienie protestu możliwe
jest do momentu zważenia ryb ostatniego zawodnika.
UWAGA!
Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską każdy z
zawodników będzie mógł zabrać dwie wybrane złowione osobiście ryby. Zakaz
zabrania ryby przez zawodnika z łowiska dotyczy szczupaka powyżej 90 cm i
karpia powyżej 65 cm.
Pozostałe ryby zostaną wypuszczone do jeziora.
Ogranicza się połów ryb w czasie trwana zawodów, których długość mierzona od
początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza 30 cm.
W przypadku szczupaka 50 cm.
Ryby występujące w jeziorze : płoć, wzdręga, krąp, leszcz, lin, karp, amur, karaś,
okoń, szczupak, jesiotr, sandacz.
UWAGA! Zakaz połowu sandacza.

Zarząd BTW
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