
 

   
 

Regulamin 

I. Nocnych Wojewódzkich Zawodów Wędkarskich 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 

o Puchar Starosty Głubczyckiego 

Głubczyce 2020 

 
 
I.   Organizatorzy: 

 Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. 

 Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 

 Polski Związek Wędkarski Koło w Głubczycach. 

 Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 
 

II.   Cel imprezy: 
- propagowanie wędkarstwa amatorskiego, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- integracja środowiska krwiodawców z Klubów HDK PCK. 

 
III.   Uczestnictwo: 

 w zawodach biorą udział trzyosobowe drużyny z Klubów Honorowych Dawców Krwi 

Polskiego Czerwonego Krzyża, 

 zawodnicy nie muszą posiadać karty wędkarskiej, 

 zawody będą rozgrywane w kategorii drużynowej oraz indywidualnej, 

 zwycięzcy będą nagrodzeni pucharami i dyplomami. 

 
IV.   Termin i miejsce zawodów: 

 zawody odbędą się w dniach 22-23 sierpnia 2020r. na stawie Nr 1 w Zawiszycach, 

 zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, 

 dojazd na zawody we własnym zakresie. 

 
V.   Organizacja i przebieg zawodów: 

22 sierpnia 

 godz. 11:oo  zbiórka zawodników w miejscu zawodów oraz rejestracja 

 godz. 11:15  przypomnienie uczestnikom zawodów zasad regulaminowych,  

losowanie stanowisk, rozejście się zawodników na stanowiska, 

 godz. 11:30  rozpoczęcie konkurencji, 

 godz. 15:00  przerwa na posiłek, 

 godz. 15:45  wznowienie konkurencji, 

 godz. 21:00  przerwa na ciepły posiłek (grill/ognisko), 

 godz.  22:00  wznowienie konkurencji, 



23 sierpnia 

 godz. 1:00  dostępne będą cieple napoje (kawa, herbata), 

 godz. 6:00  śniadanie + kawa, herbata, 

 godz. 9:00  zakończenie konkurencji 

 godz. 9:30  ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, grill. 

 
VI.   Charakterystyka łowiska: 

woda stojąca 5,26 hektara 

 
VII.   Rybostan: 

płoć; okoń; leszcz; ukleja; karaś; karp, amur, lin, szczupak, sandacz, krasnopióra. 
 
VIII.   Regulamin konkurencji: 

1. Złapane ryby mają być przechowywane w siatkach z tworzyw sztucznych 

(zakaz stosowania siatek metalowych). 

2. Złapane ryby do ważenia muszą być żywe i świeże, złapane tylko w łowisku. 

3. Po zakończeniu zawodów zawodnicy pozostają na własnym stanowisku 

(w wylosowanych sektorach). 

4. Zawodnicy łapią ryby metodą spławikową lub gruntową na dwie wędki. 

5. Złapane ryby mają być przetrzymywane na stanowisku do czasu podejścia zespołu 

sędziowskiego i oceny złapanych ryb (ryby będą ważone i wypuszczane kilka razy 

ze względu na długi czas trwania konkurencji) 

6. W trakcie trwania zawodów obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb. 

7. Zawodnicy mogą sobie pomagać w podbieraniu ryb. 

 
IX.   Informacje dodatkowe 

 interpretacja niniejszego regulaminu zawodów należy wyłącznie do głównego 

organizatora, 

 wszelkie protesty zawodnicy zgłaszają komisji sędziowskiej, 

 zgłoszenia drużyn do zawodów należy dokonać telefonicznie do dnia 15 sierpnia 

2020r.: 

697 684 546 - Klub HDK PCK w Głubczycach (po godz. 16:00), 

77 454 53 40 - Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, 

 liczba drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 


