INFORMACJE ORGANIZACYJNE, HARMONOGRAM oraz REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH, TOWARZYSKICH ZAWODÓW FEEDEROWYCH O PUCHAR
WĘDKARZY BEZ BARIER

INFORMACJE ORGANIZACYJNE, HARMONOGRAM
1. Data rozegrania zawodów
Zawody zostaną rozegrane w dniu 18 maja 2019 r. w godzinach 6.00 – 15.00
w Nowym Mieście koło Płońska.
2. Miejsce rozegrania zawodów
Zalew Nowomiejski.
3. Zgłoszenie i prawo startu.
Prawo startu mają osoby niepełnosprawne z zakresu niepełnosprawności 5-R, 10-N, 04-O, w
stopniu znacznym i umiarkowanym, posiadającymi aktualną Kartę Wędkarską, którzy:
1. Dokonają wpisowego na konto Koła PZW Nowe Miasto.
Nazwa odbiorcy: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło Nowe Miasto
Numer rachunku odbiorcy: 26 8230 0007 0200 0521 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Płońsku/Oddział Nowe Miasto.
2. Wypełnią i wyślą skan podpisanego Zgłoszenia Zawodnika na adres info@wedkarzebezbarier.pl,
które można pobrać ze strony www.wedkarzebezbarier.pl (zakładka POBIERZ PLIK) lub
wydrukowane i podpisane okażą w biurze zawodów podczas rejestracji Zawodnika w dniu 18 maja
2019 r. Zgłoszenie należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i podpisać.
3. Wyślą na adres info@wedkarzebezbarier.pl skan Orzeczenia o niepełnosprawności, wydane
przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności lub z Komisji Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Kserokopie Orzeczenia można również przekazać w biurze zawodów podczas
rejestracji Zawodnika w dniu 18 maja 2019 r.
Osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach proszone są o kontakt z Norbertem Stolarczykiem –
Wędkarze Bez Barier, w celu zgłoszenia swego startu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
zgłoszenia przyjmujemy do soboty 20 kwietnia 2019 r. do do godz.18:00. Kontakt pod nr
telefonu 506-680-611.
5. Formuła zawodów.
Zawody zostaną rozegrane w jednej turze i prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja
indywidualna bez podziału na kategorie.
6. Organizator zawodów.
Organizatorem Zawodów jest: Koło PZW Nowe Miasto oraz Wędkarze Bez Barier.
7. Partnerzy zawodów.
Okręg PZW w Ciechanowie, Wójt Gminy Nowe Miasto
8. Komisja sędziowska zawodów.
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:
Sędzia Główny - Paweł Wasilewski
Z-ca Sędziego Głównego - Łukasz Wawrzyński

Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas odprawy w dniu
zawodów.
9. Szczegółowy program zawodów.
Sobota 18.05.2019 r.
6:30 - przyjmowanie zgłoszeń,
7:30 - otwarcie zawodów, odprawa, losowanie stanowisk,
8:00 - wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów
8:55 - I sygnał – wolno nęcić
9:00 - II sygnał – początek łowienia,
13:00 – 14:30 - katering
14.30 - podsumowanie zawodów wręczenie nagród.
9. Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w
oparciu o Regulamin Zawodów Feederowych opracowany przez Okręgowy Kapitanat Sportowy.

10. Uwagi końcowe.
- Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w trakcie zawodów.
- Ryby łowione w zawodach wracają do wody w możliwie nienaruszonym stanie.
W przypadku wystąpienia nagłej zmiany pogody organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
odwołania zawodów ze względów bezpieczeństwa lub zmianę łowiska.

ORGANIZATORZY
Koło PZW Nowe Miasto
Juliusz Wardzyński
Wędkarze Bez Barier
Norbert Stolarczyk

REGULAMIN ZAWODÓW FEEDEROWYCH
PUCHAR WĘDKARZY BEZ BARIER
18.05.2019 r. Zalew Nowomiejski, Nowe Miasto.

I. TEREN ZAWODÓW
1. Zawody zostaną rozegrane na wschodnim brzegu Zalewu Nowomiejskiego. Wjazd od ulicy
Warszawskiej.
2. Granicę stanowiska stanowią wyznaczone linie prostopadłe do linii brzegowej.
3. Długość każdego stanowiska wzdłuż, linii brzegowej będzie wynosić 10 m.
II. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę i kołowrotek oraz
koszyk zanętowy. Elementem wskazującym brania jest szczytówka wędki.
2. Zabrania się stosowania jakichkolwiek sygnalizatorów brań w tym dzwoneczków,
sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych (wyjątek stanowią zawodnicy z dysfunkcją wzroku
zgodnie z ptk. 3), bombek, zestawów sygnalizacyjnych, bocznych sygnalizatorów itp.
3. W przypadku zawodników z dysfunkcją wzroku, dopuszczalne jest stosowanie dzwoneczków lub
sygnalizatorów dźwiękowych.
4. Dopuszczalne jest stosowanie tablic feederowych.
5. Dozwolone jest stosowanie podpórek wbijanych w ziemię, wolnostojących, stojaków i systemów
stojakowych.
6. Zawodnik łowi jedną wędka trzymaną w ręku lub znajdującą się na podpórkach.
7. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolna ilość wędek do wymiany.
8. W trakcie nęcenia zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędziskiem
9. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę o odpowiedniej konstrukcji
do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
10. Średnice obręczy siatki powinny wynosić minimum 40 cm. Ustawienie siatki na stanowisku jest
dowolne.
11. Zawodnikowi wolno używać sprzęt pomocniczy jak: proca, podbierak o dowolnej konstrukcji i
wymiarach oraz platformy o wymiarach do 1m x 1m. Platforma powinna być dobrze i bezpiecznie
zamontowana.
12. Zawodnik zgodnie z punktami Hadicapowymi może otrzymywać pomoc od swojego
Asystenta/Opiekuna. Tabela 1.1 oraz 1.2 na końcu Regulaminu*
13. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
14. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
15. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb /także jako
dodatków do zanęty/. Substancje samo utwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie z
przynętami naturalnymi. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedna turę na jednego
zawodnika. zanęta przy pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz z
ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itp. zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych
przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedna turę, w tym
maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
16. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince, wywożenia zanęty za
pomocą łódek i innych systemów służących zdalnemu podawaniu zanęt.
17. Dopuszcza się stosowanie koszyczków zanętowych do wyrzucania zanęty. Zanęta może być
także podawana za pomocą procy, wyrzutni mechanicznych oraz ręcznie.
18. Dozwolone jest stosowanie dodatkowego spławika tzw. markera do oznaczania łowiska.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawody zostaną rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie.
2. Czas trwania jednej tury zawodów oraz treningu wynosi 4 godziny. Dopuszcza się skrócenie
czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż
2,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem.
3. Po wylosowaniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska i
zatrzymują się przed nimi. W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z
pomocy Asystentów.
4. W czasie zawodów obowiązują następujące sygnały:
8:55 - I sygnał – wolno nęcić
9:00 - II sygnał – początek łowienia,
13:00 - III sygnał – koniec zawodów. Po tym sygnale pozostaje 10 min. na wyholowanie ryby
zaciętej przed ostatnim sygnałem zgłoszonej sędziemu okrzykiem „ Sędzia – RYBA”.
5. Nęcenie jest możliwe za pomocą procy, wyrzutni mechanicznej, koszyka zanętowego i wyrzutu
ręcznego od I sygnału do końca zawodów.
6. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić w obrębie
pasów neutralnych).
7. Zawodnik złowione ryby przechowuje tylko i wyłącznie w przeznaczonej do tego siatce.
Zabrania się w trakcie zawodów zabijania złowionych ryb i przechowywania w jakiejkolwiek innej
formie niż ww.
8. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod
warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz, że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
9. Zawodnikowi zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- mycia rąk w łowisku przed I sygnałem,
- wyrzucania w łowisko zanęty po trzecim sygnale.
10. Asystent ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika, zgodnie z ilością
punktów Handicapowych (tabela poniżej) może mu udzielać pomocy w nęceniu, pobieraniu ryb
oraz zapewnić serwis techniczny z zakresu przygotowania i konserwacji sprzętu wędkarskiego.
11. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, Asystenci oraz osoby
upoważnione przez Sędziego Głównego.
12. Po zakończeniu zawodów (po III sygnale) zawodnik pozostawia ryby w siatce do czasu
przybycia Komisji Sędziowskiej.
13. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Po sygnale Sędziego o treści „ryby do wody”
wszystkie ryby wracają do wody.
14. Po ważeniu, a przed wpuszczeniem ryb do wody zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje
kartę startowa, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk
w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.
15. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub
- używanie środków zmniejszających te dyspozycje w czasie trwania zawodów,
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
- przedstawienie do wagi Komisji Sędziowskiej złowionej ryby w czasie przygotowania do
zawodów, podczas nęcenia lub po sygnale kończącym zawody oraz ryby pode-branej bezpośrednio
z wody bez udziału wędki,
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki i sprzętu niezgodnego z wymogami regulaminu,
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku,-

- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny. W całych
zawodach:
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego czy
innych zawodników.
IV. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH
1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z
zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i
wagowe łowionych ryb.
2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym po zważeniu i
sygnale „ryby do wody” natychmiast wpuszczane do wody wszystkie ryby.
3. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio
po ich złowieniu.
4. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu:
- przepłynęła granice stanowiska zawodnika,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana
podbierakiem lub ręka.
W powyższych przypadkach, ryba nie zaliczona do połowu przez Sędziego, powinna zostać
natychmiast przez zawodnika wypuszczona.
5. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.
V. PUNKTACJA
1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
2. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochrona, tytułem
kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i
będących pod ochrona. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem
wymiarów i okresów ochronnych.
3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemia lub zanętą tytułem kary odlicza
się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

VI. NAGRODY
1. W turze zawodów przewidziano następujące nagrody:
- za miejsca 1- 6 puchary i nagrody rzeczowe.
- dla każdego zawodnika drobny upominek od organizatorów oraz buton i dyplomy pamiątkowe.

* Poniżej Tabela Punktów HENDICAP i zakres ich przyznawania.

PUNKTY HENDICAP
Tabela 1.1
7 punktów: zawodnik niewidomy
6 punktów:
zawodnik z jedną całkowicie niesprawną ręką (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego); zawodnik z częściową amputacją jednej ręki i jej całkowitą
niesprawnością (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego)
5 punktów: zawodnik z częściowo amputowaną ręką, gdzie pozostała część kończyny jest
sprawna; zawodnik z częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego)
4 punkty: zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, ale mający obydwie
ręce sprawne.
3 punkty: zawodnik z jedną lub dwoma nogami niesprawnymi, pozbawionymi siły mięśniowej
nogami (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie jest w stanie stać bez
sprzętu pomocniczego, lecz mający sprawne ręce oraz tułów (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego)
2 punkty: zawodnik na wózku inwalidzkim, który może łowić poza wózkiem inwalidzkim,
mające obie ręce i tułów sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik z niepełnosprawnością obu nóg,
ale mogący poruszać się bez sprzętu pomocniczego lub wózka inwalidzkiego
1 punkt: zawodnik mający widoczną fizyczną niepełnosprawność lub inne niewidoczne
niepełnosprawności, ale stopień upośledzenia ruchowego powoduje przynajmniej 70% utraty
sprawności (obowiązkowe zaświadczenie procentowej utraty sprawności)

TABELA PUNKTÓW HANDICAPOWYCH ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI
DOPUSZCZONYCH I ZABRONIONYCH DLA ASYSTENTA/OPIEKUNA
WYRAŻONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
Tabela 1.2

7 pkt
CZYNNOŚCI

Zakładanie
przynęty
Podebranie
ryby
Odhaczanie
ryby
Fotografowanie
ryb na tle
miarki
Naprawa:
wędki,
rozplątanie
zestawu,
ponowne
uzbrojenie
wędziska.

4 i 3 pkt

2 pkt

1 pkt

POMOC ASYSTENTA/OPIEKUNA

tak
Zarzucanie
wędki
Zacięcie
Doholowanie
ryby do brzegu

6 i 5 pkt
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nie

tak

nie

tak

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

(przy tym
należy
przerwać
łowienie)
Doniesienie do
łodzi
brakujących
materiałów
wędkarskich

nie

X

X

