Regulamin zawodów wędkarskich T. W. Kościelec
Uprawnieni do udziału w zawodach i terminy organizacji zawodów.
1. W zawodach wędkarskich mogą brać udział członkowie Towarzystwa po opłaceniu wymaganych
składek:
1.1. Członkowie zwyczajni: składka członkowska oraz składka na zarybienie i zagospodarowanie
1.2. Członkowie wspierający:
1.2.1. składka uprawniająca do wzięcia udziału w całym cyklu zawodów
1.2.2. składka na jednorazowy udział w zawodach
1.2.3. wysokość składek członkowskich dla członków wspierających uprawniających ich do
startu w zawodach wędkarskich ustalana jest przez władze Towarzystwa.
1.3. Członkowie honorowi: po opłaceniu składki członkowskiej (zgodnie z uchwałą Zarządu
członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania "składki na zarybienie
i zagospodarowanie" oraz z obowiązku świadczenia pracy społecznej na rzecz Towarzystwa)
2. Zawody rozgrywane są w soboty lub niedziele.
2.1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, obfity deszcz)
przypadających na zawody odbywające się w sobotę, termin przeprowadzenia tychże
zawodów przekłada się na dzień następny czyli niedzielę.
2.2. w przypadku zaistnienia warunków o których mowa w punkcie 2.1. dotyczących zawodów
rozgrywanych w niedzielę, termin organizacji zawodów zostaje przesunięty na najbliższą
sobotę.
3. Lista uczestników poszczególnych zawodów zostaje zamknięta o wyznaczonej godzinie zbiórki.
Połów ryb i organizacja zawodów.
4. Połów ryb na zawodach odbywa się metodą właściwą dla danej kategorii zawodów. Możliwe
kategorie to metoda spławikowa, metoda gruntowa, metoda gruntowo - spławikowa. Na
zawodach obowiązuje zasada połowu ryb na jedną wędkę w tym samym czasie.
5. Rozpoczęcie zawodów poprzedzone jest wyborem sędziego, który je poprowadzi.
6. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych (w trakcie zawodów) zagrażających
zdrowiu i życiu sędzia główny może zadecydować o przerwaniu lub skróceniu zawodów.
7. Rozpoczęcie i zakończenie zawodów - sygnał dźwiękowy.
7.1. Pierwszy sygnał na 10 minut przed startem zawodów oznacza rozpoczęcie "nęcenia"
7.2. Drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów
7.3. Trzeci sygnał na 5 minut przed zakończeniem zawodów
7.4. Czwarty sygnał – zakończenie zawodów
8. Zawody przeprowadzane są "na rybie żywej" i zgodnie z Regulaminem połowu ryb na stawie
TWK, złowione ryby na zawodach, pozostają do dyspozycji Zarządu Towarzystwa.
9. Wszystkie zawody trwają 4 godziny.
10. Ważenie i mierzenie ryb:
10.1. Ważenie ryb odbywa się w miarę możliwości na jednym stanowisku tak, aby zapewnić
powtarzalność ważenia. Startujący w zawodach wędkarskich dostarczają ryby do punktu
ważenia w siatkach wędkarskich, a po zważeniu ryby wracają do siatki i przetrzymywane są
w wodzie.
10.2. Wobec braku sprzeciwu zawodników po dokonaniu zważenia, ryby na polecenie sędziego są
wypuszczane do stawu. Wcześniejsze wypuszczenie złowionych ryb jest jednoznaczne
z niezgłaszaniem protestu przez zawodnika.
Punktacja:
11. O wyniku w zawodach decyduje zasada im większa waga złowionych na zawodach ryb, tym
wyższe miejsce w klasyfikacji. Łączna waga złowionych ryb mierzona z dokładnością do 1 grama.
11.1. W przypadku uzyskania równej wagi złowionych ryb przez dwóch lub więcej uczestników
zawodów o zajęciu wyższego miejsca decyduje większa ilość złowionych ryb wyrażona
w sztukach.

11.2. Punkty w poszczególnych zawodach przyznawane są według poniższego rozkładu:
I miejsce - 20 punktów
XI
- 10 punktów
II miejsce - 19 punktów
XII
- 9 punktów
III miejsce - 18 punktów
XIII
- 8 punktów
IV miejsce - 17 punktów
XIV
- 7 punktów
V miejsce - 16 punktów
XV
- 6 punktów
VI miejsce - 15 punktów
miejsca XVI i dalsze - 5 punktów dla każdego z zawodników,
VII miejsce - 14 punktów
którzy złowili podczas zawodów przynajmniej jedną rybę
VIII miejsce - 13 punktów
IX miejsce - 12 punktów
X miejsce - 11 punktów
11.3. Zawodnicy, którzy w trakcie zawodów złowili co najmniej jedną rybę i zajęli miejsce powyżej
15 miejsca otrzymują 5 punktów.
11.4. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w zawodach, a nie złowili żadnej ryby zajmują
"ex aequo" ostatnie miejsce i otrzymują po 1 punkcie.
Punktacja podsumowująca wszystkie zawody w ramach rocznego cyklu "Grand Prix":
12. Miejsce w klasyfikacji generalnej "Grand Prix" zależy od łącznej ilości zdobytych punktów
w poszczególnych zawodach.
13. W przypadku równej liczby punktów zdobytej przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu
w klasyfikacji generalnej decyduje łączna waga złowionych ryb w całym cyklu zawodów.
14. Cykl "Grand Prix" wygrywa zawodnik z największą ilością zdobytych punktów łącznie, kolejne
miejsca zajmują zawodnicy zgodnie z ilością zdobytych punktów.
Praca społeczna członków Towarzystwa.
15. Pomoc w organizacji zawodów (np. od strony gospodarczej lub organizacyjnej) stanowi formę
pracy społecznej na rzecz Towarzystwa. Praca ta może polegać na: pomocy w przygotowaniu
poczęstunku dla zawodników, pomocy w przygotowaniu stanowisk wędkarskich, pracach
gospodarczych po zakończeniu zawodów.
Nagrody:
16. Nagrodą w zawodach z cyklu Memoriał Tomasza Augustynka jest puchar przechodni, który stoi
na honorowym miejscu w budynku Towarzystwa wraz z załączoną listą kolejnych triumfatorów
Memoriału, a wręczany jest tylko symbolicznie
16.1. Trzykrotny triumfator Memoriału Tomasza Augustynka, a zarazem trzykrotny zdobywca
pucharu im. Tomasza Augustynka, zdobywa ów puchar na własność i jest zobowiązany do
ufundowania kolejnego pucharu, który będzie zajmował honorowe miejsce w budynku
Towarzystwa.
17. Nagrody rzeczowe.
17.1. Nagrody rzeczowe fundowane przez organizatora przewidziane są wyłącznie na
zakończenie całego rocznego cyklu "Grand Prix" i wręczane są po ostatnich zawodach lub na
walnym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym roczną działalność Towarzystwa.
17.2. W poszczególnych zawodach nagrodą ufundowaną przez organizatora jest symboliczna
statuetka dla zwycięzcy zawodów.
17.3. Nie wyklucza się wręczenia nagród dodatkowych w przypadku pozyskania takowych od
sponsorów.
Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, dnia 29 grudnia 2015r.

