
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO 

1. Organizatorami zawodów są: Wójt  Gminy Rybno, Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego oraz Uczniowski Klub Sportowy 

„FENIKS” Rybno.  

2. W zawodach może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Rybno bez względu na 

wiek. 

3. Do udziału w zawodach zostanie zakwalifikowanych trzydziestu uczestników, którzy 

jako pierwsi złożą kartę zapisu osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno lub 

mailowo na adres sekretariat@gminarybno.com. Kartę zgłoszenia dostępna na  

stronie urzędu gminy oraz w sekretariacie.  

4. Zawody przeprowadzone zostaną na stawie „dzikim” (nie hodowlanym), w którym 

żyją różne gatunki ryb. 

5. W czasie zawodów obowiązuje dowolna forma i sposób wędkowania i zwabiania (bez 

spinningu).  

6. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu 

wędkarskiego, zanęt i przynęt.  

7. Łowienie ryb będzie odbywało się z wcześniej  wytyczonych stanowisk. 

8. Zawodnicy muszą posiadać własny sprzęt wędkarski: wędkę, podbierak, haczyk na 

ryby oraz siatkę (zabrania się łowienia ryb wędką typu spinning). 

9. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się poprzez zważenie wszystkich złowionych ryb przez 

zawodnika. Ważenie odbędzie się na wcześniej wylosowanych stanowiskach. 

10. Trzy najlepsze wyniki liczone w kilogramach zostaną nagrodzone pucharami i 

medalami. 

11. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale. 

12. Po zważeniu złowionych ryb, zostaną one wpuszczone do wody. 

13. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany przez sędziego za:  

- stawienie się w niepełnej dyspozycji psychofizycznej, 

 - używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów, 

 - wchodzenie do wody, 

 - nie sportowe i nie etyczne zachowanie się uczestnika w stosunku do organizatora 

zawodów, sędziego, czy innych zawodników. 

14. Wszystkie decyzje podejmuje Sędzia Główny.  

15. Harmonogram: 

- godz. 1400 – zbiórka pod Urzędem Gminy w Rybnie i przejazd  na miejsce zawodów 

- godz. 1430 – losowanie stanowisk  

- godz. 1500 – 1800 – przygotowanie i łowienie 

- godz. 1800 – ważenie 

- godz. 1830 – udekorowanie zwycięzców 

- godz. 1900 – grill dla uczestników zawodów 

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Rybno 
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