VII spinningowe zawody wędkarskie z łodzi o nagrodę Burmistrza Lubniewic 30 września – 1
października (sobota-niedziela) na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
Regulamin zawodów:
1. Organizatorem zawodów jest:
Gmina Lubniewice
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
NIP: 596-001-04-25
Współorganizatorem wydarzenia jest:
Lubniewickie Towarzystwo Sportowe „Aktywni”
ul. Jana Pawła II 51B
69-210 Lubniewice
Konto bankowe nr: 46 8369 0008 7107 8168 2000 0010
2. Program zawodów:
Program zawodów: 30 września
- 8.00-12.00 - wodowanie łodzi (slipy wskazane przez Organizatora), rejestracja, wydawanie
prowiantu na łódkę,
-12.00-12.30 – otwarcie zawodów - Ośrodek Zielony Cypel ul. Leśna 1, Lubniewice
(www.zielonycypel.pl),
- 13.00- 19.00 wypłynięcie i łowienie ryb, spłynięcie,
- 19.00 obiad, grill bar,
Program zawodów: 1 października
- 7.00 – 9.00 śniadanie dla nocujących
- 9.15 odprawa, prowiant na łódkę,
- 9.30 -15.30 łowienie ryb, spłynięcie,
- 15.30 - obliczanie wyników, obiad,
- 16.30- ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów
3. W zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia - organizator dopuszcza start
nieletnich wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Zapisy: od 1 sierpnia do 1 września (lub wyczerpania miejsc) - w Urzędzie Miejskim w
Lubniewicach w godzinach otwarcia Urzędu, pod numerem telefonu: 728 892 199 lub
mailowo na adres promocja@lubniewice.pl., osobiście – Urząd Miejski pokój nr 5 (parter).
Osoba do kontaktu: Inspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Aleksandra Górecka.
5. W zawodach dopuszcza się liczbę startową uczestników w ilości max 60 jednostek
pływających (120 osób).
6. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast opłaty należy dokonać do dnia 5
września.
7. Przy zapisywaniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL (dane
potrzebne do ubezpieczenia), telefon kontaktowy.
8. Udział w zawodach jest odpłatny –
- opłata wpisowa wynosi 300 zł: w tym zapewniono: nocleg (z 30 września na 1
października), wyżywienie (sobota– prowiant na łódkę, obiado-kolacja, niedziela – śniadanie,
prowiant na łódkę i obiad), zezwolenie wędkarskie, ubezpieczenie, wynagrodzenie sędziów,
zabezpieczenie techniczne jednostek pływających (sędziowie zawodów),
- opłata wpisowa wynosi 250 zł w tym zapewniono: wyżywienie (sobota– prowiant na łódkę,
obiado-kolacja, niedziela – prowiant na łódkę i obiad), zezwolenie wędkarskie, ubezpieczenie,
wynagrodzenie sędziów, zabezpieczenie techniczne jednostek pływających (sędziowie
zawodów).

9. W każdej jednostce pływającej może znajdować się dowolna ilość osób, jeśli bezpieczeństwo
sprzętu na to zezwala. Każdy łowi na własne konto.
10. Uczestnicy zawodów we własnym zakresie zapewniają sobie łodzie. Zawodnik ma prawo
używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego wg
ustawy o żegludze śródlądowej, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: ograniczenia korzystania z
jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach.
11. Każdy z uczestników ma obowiązek mieć przy sobie kapok, podbierak i siatkę.
12. Obowiązują następujące wymiary ryb, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji:
Sum – 70cm
Szczupak, sandacz – 50cm
Okoń – 18 cm
13. Obowiązuje następująca punktacja:
a) Sum:
- za wymiar określony przez regulamin zawodów700 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b) Szczupak, sandacz:
- za wymiar określony przez regulamin zawodów 750 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) Okoń:
- za wymiar określony przez regulamin zawodów 50 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.
14. Obowiązuje zasada zaokrąglania w górę do pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie
dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
15. Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz trollingu.
16. Za wszelkie próby niewłaściwego zachowania, łamania zasad regulaminu i przejawów agresji
uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
17. Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – podawany jest minimum na 10 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i
oznacza zezwolenie na wyjście lub wpłynięcia zawodników na wybrane przez siebie
stanowiska
- drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów
- trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów i spłynięcie.
18. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub
kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
19. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce w dobrej kondycji do
czasu podpłynięcia sędziego. Zawodnik sygnalizuje złowienie ryby poprzez uniesienie żółtej
chorągiewki do góry.

