
Regulamin zawodów wędkarskich dziecięco-młodzieżowych z okazji 

uchwalenia „Konstytucji 3 maja” 

Zawody rozegrane będą na pomoście pensjonatu „Marina” na 

jeziorze Pile w Bornem Sulinowie w dniu 2 maja 2019 roku. 

1. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież urodzona w 

latach 2005 do 2014 r. mieszkające na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

2. Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii I (do 11 lat) i II 

kat. (12-14 lat) klasy szkoły podstawowej bez podziału na płeć. 

3. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać 

wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik 

umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie 

może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 

Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości 

spoczywać na dnie. Dopuszcza się wędki o długości do 10 mb. 

4. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku. Zawodnik może 

mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.  

5. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku 

zachowania kontaktu z wędziskiem. 

6. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać 

siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania 

złowionych ryb w stanie żywym. 

7. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz 

zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być 

dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

Zabrania się używania przynęt sztucznych.  



8. Zawody trwają 2 godziny i obowiązują nast. sygnały: 

I. sygnał – nęcenie zanętą ciężką – 5 minut przed 

rozpoczęciem; 

II. sygnał – rozpoczęcie zawodów; 

III. sygnał – 5 minut przed zakończeniem zawodów; 

IV. sygnał – koniec zawodów.  

9. Punktacja: za każdy gram złowionych ryb zawodnik otrzymuje 

1 pkt. Zwycięża zawodnik mający największą ilość punktów. 

Przy ilości równej zwycięża zawodnik młodszy /data 

urodzenia/, a gdyby to było równe następuje losowanie. 

10. W zawodach maksymalnie uczestniczyć może 16 zawodników. 

 

Program zawodów: 

9.00 do 9.15 – zbiórka i potwierdzenie udziału; 

9.15 do 9.30 – odprawa techniczna; 

9.30 do 9.55 – rozprowadzenie na stanowiska i przygotowanie; 

10.00 do 12.00 – zawody; 

12.00 do 12.30 – praca komisji sędziowskiej; 

13.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i upominków. 

Po zakończeniu zawodów „Poczęstunek”! 

 

 


