
 
 

 

 

Regulamin  

VII Wojewódzkich Zawodów Wędkarskich  

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  

Otmuchów 2020 
 

 

I.   Organizatorzy: 

1. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie  

i Rejonowa Rada HDK PCK w Otmuchowie. 

2. Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie. 

3. Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

II.   Cel imprezy: 

1. Integracja środowiska krwiodawców.  

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację. 

3. Propagowanie wędkarstwa amatorskiego. 

 

III.   Uczestnictwo: 

1. W zawodach biorą udział trzyosobowe drużyny z Klubów Honorowych Dawców Krwi 

Polskiego Czerwonego Krzyża. 

2. Każdy z zawodników musi posiadać aktualną kartę wędkarską oraz być 

krwiodawcą. 

3. Dojazd na zawody we własnym zakresie.  

4. Zawody będą rozgrywane w kategorii drużynowej oraz indywidualnej.  

5. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy a zwycięzcy w obu kategoriach zostaną 

nagrodzeni pucharami. 

 

IV.   Termin i miejsce zawodów: 

1. Zawody odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020 roku (sobota) na Jeziorze 

Otmuchowskim (dokładne miejsce i trasa dojazdu zostanie podane zainteresowanym 

drużynom). 

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

 

V.  Organizacja i przebieg zawodów: 

godz. 7.oo   zbiórka zawodników w miejscu zawodów, rejestracja uczestników, 

godz. 7.15   losowanie stanowisk, przypomnienie zasad regulaminowych 

godz. 8.oo   rozpoczęcie konkurencji 

godz. 12.oo  zakończenie konkurencji, praca zespołu sędziowskiego 

godz. 13.oo  ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i pucharów 



 
VI.   Charakterystyka łowiska: 

Jezioro Otmuchowskie jest bogate w rybostan.  

Dominujące ryby to: leszcz, sandacz, szczupak.  

Inne gatunki to: płoć, ukleja, karaś, boleń, okoń, lin, węgorz ,sum, karp. 

 

VII.   Regulamin konkurencji : 

1. Zawodnicy łapią ryby metodą gruntową na jedną wędkę (ryby spokojnego żeru).  

2. Złapane ryby mają być przechowywane w siatkach z tworzyw sztucznych (zakaz 

stosowania siatek metalowych).  

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

z obowiązującymi wymiarami (okoń 18 cm ). 

4. Po zakończeniu łowienia zawodnicy pozostają na wylosowanych stanowiskach 

oraz w sektorach.  

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

sędziowskiego i oceny złapanych ryb. 

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

 

VIII.   Informacje dodatkowe: 

1. Interpretacja regulaminu zawodów należy wyłącznie do głównego organizatora. 

2. Wszelkie protesty zawodnicy zgłaszają komisji sędziowskiej. 

3. Za bezpieczeństwo w czasie zawodów odpowiada organizator. 

4. Organizator zapewnia posiłek. 

5. Wszyscy uczestnicy w dniu zawodów muszą złożyć stosowne oświadczenie (wzór 

w załączeniu) oraz bezwzględnie przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego (m.in. zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa, 

dezynfekcji rąk) pod rygorem dyskwalifikacji ! 

6. Zgłoszenia drużyn do zawodów należy dokonać do dnia 24 sierpnia 2020 roku 

telefonicznie: 

601 441 506 – p. Teresa Stopyra  

– Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, 

532 304 655 – p. Wiesław Kosmal  

– Prezes Klubu HDK PCK przy OR w Otmuchowie, 

77 454 53 40 – Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK. 


