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REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH „RYBOWISKO”  

w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka” 

w ramach Dni Karpia, 05.09.2015 (sobota) 

 

1. Organizatorem Zawodów Wędkarskich „Rybowisko” jest Gospodarstwo Rybackie „Ruda 

Żmigrodzka”, zlokalizowane w Rudzie Żmigrodzkiej 102, woj. dolnośląskie; adres 

korespondencyjny: Radziądz 85, 55-140 Żmigród; www.ryby.raftowicz.pl 

2. W zawodach może uczestniczyć każdy wędkarz-amator powyżej 18 roku życia z własnym 

sprzętem wędkarskim. Nie jest wymagana karta wędkarska. 

3. Do udziału w zawodach zakwalifikuje się 30 osób, które jako pierwsze zapiszą się na listę 

zawodników poprzez wysłanie e-maila na adres: Lidia-raf@tlen.pl. Tylko te osoby, które 

otrzymają od nas zwrotne potwierdzenie uczestnictwa wysłane e-mailem wezmą udział w 

zawodach. Termin zgłaszania swojego uczestnictwa w zawodach to: 15.08.2015 – 04.09.2015. 

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: +48 609 856 026 (Lidia). 

4. Zawody przeprowadzone zostaną nad stawem o nazwie „Szosowy I” (2,2 ha lustra wody), tuż 

koło nowo otwartej Karczmy Rybnej na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka”, 

adres: Ruda Żmigrodzka 102, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie. 

5. Każdy zawodnik stawia się na zawody z własnym sprzętem wędkarskim (1 wędka, 1 podbierak, 

zapas żyłek, spławików, haczyków itp.) oraz przynętą i ewentualnie zanętą.  

6. Rozpoczęcie zawodów (czyli rejestracja zapisanych wcześniej zawodników) będzie o godz. 8:00 

nad ww. stawem komercyjnym koło Karczmy Rybnej na terenie Gospodarstwa Rybackiego 

„Ruda Żmigrodzka”.  

7. Wpisowe w wysokości 25 zł/zawodnik będzie płatne w dniu zawodów podczas rejestracji. W 

ramach opłaty za wpisowe zawodnik otrzyma 1 kupon na kawę lub herbatę do zrealizowania w 

Karczmie Rybnej. 

8. Zawody polegają na łowieniu ryb przy użyciu jednej wędki, do której przymocowana jest linka 

zakończona haczykiem.  

9. Wszystkie stanowiska objęte są losowaniem, a zawodnik wędkuje w obrębie wylosowanego 

stanowiska.  

10. Początek i koniec zawodów następuje na sygnał Sędziego Głównego. Dopiero wówczas zawodnik 

może przykładowo rozpocząć nęcenie ryb, jednak w taki sposób, aby nie przeszkadzać w 

wędkowaniu sąsiednim zawodnikom.  

11. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, 

pomocniczego, zanęt i przynęt. 

12. Podczas trwania zawodów na wylosowanych stanowiskach przebywają wyłącznie zawodnicy. 

Widownia i osoby towarzyszące kibicują na wydzielonym terenie poza obrębem stanowisk 

wędkarskich zawodników. Nie wolno zawodnikowi korzystać z pomocy innych osób, za 

wyjątkiem przypadków losowych. 

13. Puchar otrzymuje zawodnik z największą wagą wszystkich złowionych ryb.   

14. Nagrody: za 1 miejsce: 3 voucher do Karczmy x 50 zł + złowione ryby nieodpłatnie, za 2 miejsce 

2 x 50 zł, za 3 miejsce 1 voucher x 50 zł;  

15. Wręczenie nagród przewidywane jest na godz. 13:00-13:30.  

16. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Głównego Sędziego za:  stawienie się na zawody w 

niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszającą tę dyspozycję w 

czasie zawodów;  zajęcie innego niż wylosowane stanowisko;  nęcenie czy łowienie ryb przed 
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podaniem sygnału rozpoczęcia zawodów;  używanie więcej niż jednej wędki;  opuszczenie 

stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny;  niesportowe i 

nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych 

zawodników (po jednym zwróceniu uwagi przez sędziego). 

17. Ważenie złowionych ryb odbędzie się na stanowiskach wędkarskich, a po ważeniu zawodnik 

będzie miał do wyboru: kupienie ryb po preferencyjnych dla zawodnika cenach (podane w dniu 

zawodów) lub oddanie ryb Organizatorowi. Obowiązuje bezwzględny zakaz wypuszczania 

złowionych ryb do stawu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z komisją sędziowską.  

19. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i nieodwracalne.  

20. Na czas przeprowadzenia Zawodów Wędkarskich „Rybowisko” w dniu 05.09.2015 łowisko 

wędkarskie będzie niedostępne dla innych wędkujących. 

 


