
          
 
 
 
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja „Organizacja Biesiady Łososiowej Dygowo 2014” dofinansowana ze środków UE  z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 

na lata 2007 – 2013.   
 

 
 
 

R E G U L A M I N 
 

ZAWODÓW W ĘDKARSKICH, OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH 
„BIESIADY ŁOSOSIOWEJ DYGOWO 2014” 

 
1.  Organizator –  Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie. 
 
2.  Informacje – Biuro Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie, tel. (94) 35 84 190, 
 (94) 35 48 996, e-mail: gzoik@dygowo.pl. 
  
3.  Data i miejsce – 19 lipca 2014 r. , rz. Parsęta. Zbiórka zawodników- Plac Wolności w Dygowie, przy 
„Pomniku Łososia”. 
 
4. Teren zawodów - wzdłuż rz. Parsęta. Od Elektrowni w Rościnie do  mostu drogowego na                   
ul. Młyńskiej w Kołobrzegu. Odcinek rzeki o szybkim nurcie przebiegającym wśród łąk i terenów 
zadrzewionych. Szerokość około 20 m. Średnia głębokość 1-2 m z dołkami do 3 m. Brzegi twarde, 
miejscami podmokłe. Na krótkich odcinkach, przy brzegach, występuje roślinność denna. 
 
5. Uczestnicy - Uczestnikiem zawodów może być osoba posiadająca zezwolenie na połów ryb na 
„wodach górskich” w okręgu koszalińskim. Nie przewiduje się podziału na grupy ani ze względu na 
wiek, ani ze względu na płeć. Dolna granica wieku - ukończone 16 lat. 
 
6. Łowione ryby - Łosoś o wymiarze 40 cm i troć o wymiarze 40 cm. Zawodnik może łowić tylko na 
sztuczną przynętę. Dozwolone jest złowienie 2 sztuk z obu gatunków. 
 
7.  Klasyfikacja - Punktowana będzie łączna masa złowionych ryb -  1 punkt za jeden gram ryb. 
Zawodnik, który złowi dwie sztuki przed czasem będzie miał doliczoną premię w wysokości 1 punkt za 
1 minutę -  za czas od złowienia drugiej ryby do zakończenia zawodów. Ryby z chorobą widoczną na 
zewnątrz nie będą klasyfikowane. 
 
8. Nagrody  – Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za miejsca I-VI. 
 
9. Sprawy organizacyjne – Zawodnicy przybywają oraz przemieszczają się na łowiska i na miejsce 
zbiórki na koszt własny. Łączność zawodników z komisją sędziowską-telefonicznie. Na numerach 
startowych, na odwrocie, zostaną wpisane numery tel. kom. Komisji Sędziowskiej. 

 



10. Sprawy inne - Organizator  zabezpiecza obsługę sędziowską zawodów, pierwszą pomoc medyczną, 
prowadzenie dokumentacji zawodów, posiłek dla każdego uczestnika zawodów. 
 
11. Postanowienia końcowe - Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za 
zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników zawodów. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników. Organizator nie jest zobowiązany do 
ubezpieczenia uczestników zawodów od NNW.  

 
Program zawodów wędkarskich:  

 
5:00 – 6:00 – Zapisy zawodników (miejsce zbiórki- Plac Wolności w Dygowie). 

 
6:00 – 6:15 – Odprawa zawodników, wyjazd na łowiska. 

 
6:15 – 13:00 – Zawody nad rz. Parsętą. 

 
13:00–13:30 – Powrót zawodników na Plac Wolności w Dygowie, zgłaszanie ryb. 

 
14:30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród. Udział zawodników w imprezie. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 


