
                                                                                                                            

                                                Regulamin Zawodów Szczupak Bukówki 2020 

              

             Prawo startu w zawodach mają wszyscy Członkowie Polskiego Związku 

Wędkarskiego po wniesieniu opłaty startowej w kwocie 80,00 na konto Koła PZW 

Lubawka oraz posiadający zezwolenie na wędkowanie na wodach Okręgu PZW 

Jelenia Góra 

 

           1 Teren zawodów 

            Zawody odbędą się na zbiorniku zaporowym Bukówka na całej dostępnej linii       

            brzegowej w 3 sektorach wg oznaczeń organizatora. 

 

            2 Sprzęt i przynęty stosowane na zawodach 

             Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w 

Zasadach Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb Wędką w Wodach Okręgu PZW w 

Jeleniej Górze.  

                Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z 

jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub 

więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i 

sygnalizatorów brań. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać 

urządzenie za pomocą którego będzie dokonywał dokumentowania złowionych ryb. 

Dokumentacja fotograficzna będzie uznana za prawidłową tylko gdy ryba będzie 

fotografowana na okolicznościowej miarce dostarczonej przez organizatora.  

            3 Organizacja i przebieg zawodów 

            3.1  Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym co oznacza 

konieczność zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego 

podczas odprawy i zakończenia zawodów. W czasie wędkowania nie obowiązuje 

noszenie maseczek 

             3.2   Zawody rozgrywane będą w jednej 5 godzinnej turze,bez podziału na kategorie w 

klasyfikacji indywidualnej. Organizator zastrzega możliwość skrócenia tury w przypadku 

niekorzystnych warunków pogodowych.  

             3.3   Wędkujemy z brzegu ( dopuszcza się brodzenie do głębokości  0,8m ) 

             3.4   Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania 

                     złowionych ryb.  

             3.5  przydzielenie do sektora odbywa się na podstawie wylosowania nr startowego.   

                    Numery startowe losuje sędzia sekretarz ręcznie lub elektronicznie. 

 

 



               4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH ORAZ PUNKTACJA. 

 

               4.1     W zawodach  do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych 

                         złowionych z zachowaniem wymiaru ochronnego określonego w Zasadach  

Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb Wędką w Wodach Okręgu PZW w Jeleniej 

Górze: 

                         - boleń          40cm 

                         - jaź              25cm 

                         - kleń            25cm 

                         - okoń           20cm 

                         - sandacz     50cm 

                         - sum            70cm 

                         - szczupak    50cm 

  

                 4.2     Obowiązuje następująca punktacja: 

                         - boleń         400pkt + dodatkowo 50pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

                         - jaź             200pkt + dodatkowo 40pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar  

                         - kleń           200pkt + dodatkowo 40pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

                         - okoń          100pkt + dodatkowo 20pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

      - sandacz     500pkt + dodatkowo 50pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

                         - sum         1000pkt + dodatkowo 100pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

                         - szczupak    500pkt + dodatkowo 50pkt za każdy rozpoczęty cm ponad wymiar 

                        

PRZYKŁAD 

             szczupak 50,0 cm –0 pkt. (wymiar ochronny 50 cm -ryba nie zaliczona.) 

             szczupak 50,1 cm –550 pkt. 

             szczupak 55,0 cm –750 pkt 

             szczupak 55,1 cm –800 pkt.  

   

            Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego 
pełnego centymetra.    

  

 

             Zgłoszeni zawodnika do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

zaakceptowaniem w całości regulaminu zawodów. 

 

           W sprawach spornych nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, 

decyduje organizator zawodów.                             


