
Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym 

23 kwietnia 2016 r. 

 

Organizatorzy:  

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu 

Podlaskim 

Uczestnicy:  

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego                    

w Międzyrzecu Podlaskim 

Miejsce:  

Międzyrzec Podlaski, wody MTW „Żwirek”- tzw. duży zbiornik 

Nagrody: 

Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc 

ufundowane przez:  

 Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu 

Podlaskim  

 Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” 

Program zawodów: 

1. 8.00 – 8.15 - Zbiórka zawodników przy stanicy MTW „Żwirek”, zapisy . 

2. 8.15 – 8.30 - Otwarcie zawodów ( odprawa). 

3. 8.30 – 9.00 - Przejście na stanowiska (nęcenie). 

4. 9.00 – 11.30 - ZAWODY 

5. 11.30 – 12.00 – Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród , zakończenie 

zawodów. 

Zasady wędkowania: 

1.  Zawody odbywają się wg klasyfikacji indywidualnej. 

2.  Metoda spławikowa – jedna wędka. 

3.  Przynęty – naturalne – roślinne i zwierzęce. 

4.  Dopuszczalna ilość zanęty użytej w trakcie trwania zawodów – 2 kg. 



5.  Punktacja – łączna waga złowionych ryb (w przypadku równej wagi ryb 

decyduje liczba złowionych ryb). 

6.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do 

przechowywania ryb. 

7.  Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”. 

Uwagi organizacyjne: 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zawodów – na odprawie 

przed rozpoczęciem zawodów. 

2. Kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga sędzia główny 

zawodów. 

3. Organizator zabezpiecza teren zawodów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne poniesione 

w trakcie trwania zawodów. 

 

Zasady uczestnictwa:  

 

1. W zawodach mogą uczestniczyć tylko uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.  

2. Uczestnik powinien posiadać własny sprzęt wędkarski umożliwiający 

wędkowanie zgodnie z przyjętymi zasadami. 

3. W trakcie zawodów obowiązują zasady bezpiecznego zachowania nad 

wodą. Wszelkie zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi. 

4. Każdy uczestnik zawodów wypełnia kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) 

wraz ze zgodą rodziców (opiekunów) na udział w zawodach.  

5. Karty należy pobrać i złożyć w gabinecie wicedyrektora.  

6. Brak karty zgłoszenia uniemożliwia uczestnictwo w zawodach. 

7. Termin zgłaszania uczestnictwa w zawodach upływa 20 kwietnia 2016 r. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów z przyczyn 

niezależnych. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam swój udział w otwartych zawodach w wędkarstwie spławikowym organizowanych 

przez Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 

23 kwietnia 2016 r. na wodach MTW „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim: 

Imię i nazwisko: ………………………………………….............................………..………… 

Klasa: ………………………………………………….......................………………………… 

Adres: ……………………………………...........................…………………………………… 

Tel.: ………………………………………........................……………….……………………. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i akceptuję warunki 

uczestnictwa. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

zawodów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na warunkach określonych w ustawie 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2015 poz. 932,994,1639,1923 z póź. 

zm.). 

 

...................................................................                                                                                  .................................................................... 

         miejscowość, data                                                                                         podpis uczestnika 

 

Oświadczenie rodziców ( opiekunów ) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* ........................................................................... 

ucznia/uczennicy* klasy .......................   na udział w zawodach w wędkarstwie spławikowym 

w dniu 23 kwietnia 2016 r. 

 

....................................................................................                                                                          .........................................................................................................                         

 miejscowość, data                                                                                         podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 


