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REGULAMIN  
ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WĘDKOWANIU SPINNINGOWYM 

NA JEZIORZE GAŁADUŚ 
„GAŁADUŚ 2018” 

 
 

I. TEREN ZAWODÓW 
1.1. Zawody zostaną zorganizowane na granicznym jeziorze Polski i Litwy –Gaładuś. Zawody wędkarskie p. n. „Gaładuś 
2018” odbywać się będą z jednostek pływających. 
1.2. Miejsce zbiórki i wypłynięcia – Dusznica, dojazd do jeziora Gaładuś. 
1.3. Termin zawodów – 29  września 2018r.  
 
II. PRZEBIEG ZAWODÓW 
2.1. Scenariusz  zawodów: 

- 700 – 800  - zebranie uczestników, powitanie oraz zapoznanie się z przebiegiem  i regulaminem zawodów wędkarskich 
- 800 – rozpoczęcie zawodów wędkarskich 

       - 800– 1200 – zawody wędkarskie, 
       - 1200  – zakończenie zawodów wędkarskich, 

- 1200–1300 ważenie ryb, 
- 1330 -  ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów. 

       - 1400 – ognisko. 
  
III. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 
3.1. Używane w zawodach wędki i przynęty muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
3.2. Zawodnicy mają prawo do połowu jedną wędką: 
 - spining, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, 
3.3. Zakaz połowu ryb metodą trollingu. 
3.4. Przed jak i w czasie łowienia obowiązuje zakaz stosowania zanęt roślinnych i zwierzęcych. 
3.5. Za połów ryb niewymiarowych zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
3.6. Przewiduje się nagrody w kategoriach m.in.: za: 
 - największą wagę złowionych ryb. 
 - największą złowioną rybę. 
 - najmłodszy/najstarszy uczestnik 
 
IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 
4.1. Zawody odbywać się będą bez podziału na kategorie zawodników, w klasyfikacji indywidualnej.  
4.2. Zawody odbędą się w jednej turze. 
4.3. Obsada łódek wynosi od dwóch zawodników. Zawodnicy zobowiązani są do pełnienia nawzajem roli sędziego 
kontrolnego. 
4.4. Zawodnicy dysponują łodzią na zmianę połową czasu trwania tury zawodów. Dysponowanie łodzią rozpoczyna 
zawodnik o niższym numerze startowym. 
4.5. Zawodnicy mają możliwość wyboru miejsca połowu na jeziorze Gaładuś. 
4.6. Zawodnicy łowią w dowolnych miejscach na jeziorze, 
       - minimalna odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami wynosi 50 m pomiędzy łodziami. 
4.7. Łowienie z łódek dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących, oznakowanych i wyposażonych łodzie w 
sprzęt ratunkowy. Wędkujących obowiązuje posiadanie aktualnego zezwolenia na połów ryb na Jeziorze Gaładuś. Podczas 
zawodów dopuszcza się stosowanie echosond. 
4.8. Sędzia zawodów przed rozpoczęciem ustali limit złowionych ryb.  
4.9. Zawodnik musi być obecny podczas ważenia ryb przez komisję wagową, wyniki ważenia uwidocznią się w karcie 
startowej z podpisem zawodnika.  
4.10. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 
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         - wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu, 
         - niestawienie się do komisji wagowej po ustalonym czasie powrotu z łowiska, 
         - przedłożenie komisji ryby niewymiarowej, pod ochroną lub ryby złowionej w innym czasie lub miejscu. 
 
V. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH  
5.1. Obowiązują dzienne limity ilościowe i okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. Organizator ma prawo na zawody zwiększyć lub zmniejszyć ustalone limity. 
5.2. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 
 
VI. PUNKTACJA  
6.1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb, wygra zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów. 
Pozostałe miejsca w kolejności zależnie od ilości uzyskanych punktów . 
6.2. Równorzędna nagroda za największą złowioną rybę, zadecyduje waga. 
 
 
 
 


