
 

 
Regulamin 

 

II Edycji Zawodów Wędkarskich  
organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina  

w ramach mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A  

Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Beskidy 

 

Miejsce: Koło PZW Jasienica „ŁOWISKO PIĘĆ STAWÓW”  

ul. Stawowa 270, 43-386 Biery  

Data: 29.05.2021 r.  

 
 

1. Organizator dopuszcza do zawodów tylko 35 zawodników. 

2. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt niezbędny do uczestniczenia w zawodach. 

3. Łowienie dozwolenie jest wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych przez organizatora,  

o podziale stanowisk decyduje losowanie. 

4. Podczas zawodów łowić można tylko na jedną wędkę techniką spławikową. 

5. Organizator dopuszcza stosowanie dowolnych przynęt roślinnych i zwierzęcych. Zabrania się 

używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do 

zanęty). 

6. Dozwolone jest stosowanie zanęty wędkarskiej. 

7. Zawodnicy powinni zgłosić się między 8:00 a 8:30 na łowisku w celu przeprowadzenia 

losowania i przygotowania sprzętu. 

8. Zwycięzcą zawodów jest zawodnik, który osiągnął największą masę złowionych ryb. 

9. Szczupak i sandacz niezaliczany jest do wagi złowionych ryb z uwagi na trwający okres 

ochronny.  

10.  Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać matę oraz siatkę na ryby (min. 2,5 długości)  

w celu bezpiecznego ich przechowywania podczas zawodów. 

11. Czas łowienia podczas zawodów 3 godziny tj. 10.00 - 13.00. 

12.  Harmonogram zawodów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

13.  W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulamin II Edycji Zawodów Wędkarskich  

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

 

II EDYCJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH  
 

organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w ramach 

mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

 

 

Miejsce: Koło PZW Jasienica „ŁOWISKO PIĘĆ STAWÓW”  

ul. Stawowa 270, 43-386 Biery.  

Data: 29.05.2021 r.  

 

 

8:00  – 8:30 – zbiórka, potwierdzenie przybycia 

8:30 – 8:45 – otwarcie zawodów oraz losowanie stanowisk  

8:45 – 9:00 – drobny poczęstunek 

9:00 – 10:00 – przygotowanie się do zawodów 

10:00 – rozpoczęcie zawodów   

10:00 – 13:00 – zawody wędkarskie 

13:00 – zakończenie zawodów, ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej 

14:00 – ciepły posiłek  

15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

16:00 – zakończenie zawodów  

 

 


