
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wiśniowa w ramach realizacji gminnego programu 

profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.  

     
REGULAMIN 

I Gminnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich  

 

 

 Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Wędkarskie Wiśniowa (SWW), Gminny 

Ośrodek Kultury   i Sportu w Wiśniowej oraz Gmina Wiśniowa. 

Zawody zostaną zorganizowane w dniu 31 lipca 2021 r. na Zalewie Rekreacyjnym                          

w Wiśniowej i są skierowane do mieszkańców Gminy Wiśniowa. Zawody zostaną rozegrane 

w kategorii RODZINA, gdzie każda drużyna składa się z 3 osób (2 dorosłych i 1 dziecko lub 2 

dzieci i 1 dorosły). 

 

Harmonogram (zależy od ilości zgłoszeń): 

 

15.00 - Oficjalne otwarcie zawodów 

15.15 - Losowanie stanowisk 

15.45 - Rozejście się pierwszych drużyn na stanowiska 

16.00 - Rozpoczęcie zawodów  

19.00 - Zakończenie zawodów 

 

Zasady wędkowania: 

 

1. Zawody odbywają się tylko i wyłącznie poprzez wędkowanie metodą spławikową. 

2. Zawody odbywają się na żywej rybie, tzn. po każdym złowieniu i zmierzeniu przez 

sędziów, ryby zostają wpuszczone z powrotem do akwenu. Zabrania się zabierania 

złowionych ryb podczas zawodów. 

3. W czasie zawodów łowi się wszystkie ryby bez ograniczeń i bez wymiarów 

ochronnych. 

4. W trakcie zawodów zawodnik może opuścić stanowisko wędkarskie tylko                          

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu i uzyskaniu przez niego zgody. 

5. Obowiązuje limit połowu do pierwszej ryby. 

6. Każdy z zawodników drużyny ma czas na łowienie 10 minut. Po złowieniu ryba 

zostanie zmierzona przez sędziów. 

7. Zawodnikom nie wolno wchodzić do wody. 

8. Drużyna podczas zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska. 

9. Każda drużyna ma obowiązek utrzymać czystość w obrębie swojego stanowiska 

podczas zawodów i po ich zakończeniu. 

10. Na zawodach dozwolone jest łowienie tylko na jedną wędkę z zestawem spławikowym. 

11. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt bez ograniczeń ilościowych. 

12. Po zakończeniu zawodów i podliczeniu punktacji przez sędziów nastąpi ogłoszenie  

13. wyników zawodów i wręczenie nagród. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia lub zmiany terminu zawodów  w 

razie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

15. Zawody mają charakter towarzyski. 
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16. Sprzęt wędkarski do łowienia udostępnia SWW. W razie uszkodzenia zawodnik ponosi 

odpowiedzialność finansową. 

17. Podczas wędkowania zawodnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się we własne 

przynęty  wędkarskie. 

18. W ramach wydarzenia do dyspozycji uczestników pozostają dmuchaniec do zabawy 

dla dzieci, poczęstunek z ogniska – grillowane kiełbaski oraz napoje. 

19. Sytuacje sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska. 

 

 

 

 


