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TERMINARZ ZAWODÓW: 

 

1. 4.15 zbiórka oraz losowanie stanowisk – obecność na zbiórce obowiązkowa o podanej 

godzinie 

2. 4.55 sygnał wolno nęcić (przed sygnałem zabronione) 

3. 5.00 sygnał wolno łowić (po sygnale można nęcić tylko z jednej ręki) 

4. Czas trwania zawodów od godz. 5.00 do godz. 12.00 

5. 11.55 sygnał do końca zawodów pozostało 5 min. 

6. 12.00 sygnał koniec zawodów (wszystkie wędki z wody) 

7. Ok .godz. 12.30 ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród 

REGULACJE TECHNICZNE: 

 

1. Sposób łowienia- metoda gruntowa na jedną wędkę (z użyciem koszyczka lub sprężyny 

zanętowej) 

2. Zakaz łowienia z użyciem żywej ryby (,,na żywca") 

3. "Grube" nęcenie pięć minut przed rozpoczęciem wędkowania po sygnale ,, można nęcić" 

4. Po sygnale ,,można łowić" zakaz nęcenia dużą kulą ("grube" nęcenie ) 

5. Po sygnale ,, koniec wędkowania" wyjmujemy wędki z wody 

6. Do ważenia podajemy tylko ryby wyjęte z wody do komendy ,,koniec wędkowania" 

7. Nie obowiązują wymiary oraz okresy ochronne 

8. Złowione ryby przetrzymujemy tylko w specjalnych siatkach zanurzonych w wodzie 

9. Po zakończeniu wędkowania sędziowie ważą złowione ryby 

10. O zwycięstwie decyduje największa waga złowionych ryb 

11. Za największą złowioną rybę wędkarz otrzymuje osobną nagrodę 

12. Ze złowioną rybą obchodzimy się delikatnie (zawody odbywają się na żywej rybie) 

13. Po zważeniu ryby wracają do wody 

14.Udział w zawodach jest bezpłatny 

15. W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Sulmierzyce 

16. Uczestnicy do 16-tego roku życia mogą brać udział wyłącznie za zgodą rodzica 

(oświadczenie pisemne) oraz pod opieką osoby dorosłej 

17. Zawody rozgrywane będą na zbiorniku ,,DYGUDAJ"                                                                             

18. Udział w zawodach w pierwszej kolejności przysługuje osobom biorącym udział w 

pierwszych zawodach z cyklu Grand Prix 2014, następnie osobom biorącym udział w drugich 

zawodach z cyklu Grand Prix 2014 i na końcu nowym uczestnikom nie biorącym do tej pory 

udziału w cyklu Grand Prix 2014. 


