REGULAMIN ZAWODÓW SURFCASTINGOWYCH
O PUCHAR BURMISTRZA HELU
„JESIENNA FLĄDRA 2018”
DUŻA PLAŻA W HELU 15.09.2018r.

I. CEL ZAWODÓW.
1.1 Propagowanie morskiego wędkarstwa plażowego.
1.2 Promowanie Miasta Helu
II. PRZEPISY OGÓLNE.
2.1 Terenem zawodów jest brzeg Morza Bałtyckiego ( główna plaża w Helu ).
2.2 W terminie przyjętym na rozegranie zawodów, obowiązuje bezwzględny zakaz
przeprowadzania treningu przez zawodników zgłoszonych do zawodów w obrębie obszaru
wyznaczonego na teren zawodów.
2.3 Każdy uczestnik zawodów musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb
występujących w łowisku. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania wypychacza
haczyków oraz sprzętu do mierzenia ryb.
2.4 Sprzęt wędkarski należy tak używać, by nie zagrażać innym osobom.
2.5 Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
zawodników podczas trwania zawodów.
2.6 Teren zawodów podzielony jest na oznaczone stanowiska.
III. ŁOWIENIE I OBCHODZENIE SIĘ Z RYBAMI.
3.1 Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego. Niedopuszczalne jest
łowienie przed lub po sygnale. Wykroczenie przeciw tej zasadzie, prowadzi do
dyskwalifikacji.
3.2 Wszystkie czynności związane z łowieniem zawodnik wykonuje samodzielnie.
3.3 Holowanie i podbieranie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska.
3.4 Holowaną rybę wolno lądować podbierakiem lub poprzez wyślizg.
3.5 Ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną należy po wypięciu wypuścić do łowiska.
Ryba zacięta poza obrębem pyska, nie jest zaliczana do punktacji.
3.6 Złowione ryby wymiarowe natychmiast zgłaszamy do sędziego, którym jest zawodnik
zajmujący stanowisko po prawej stronie. Sposób zgłaszania ustala organizator.

3.7 Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb, ma obowiązek
przetrzymać rybę w dobrej kondycji do chwili pomiaru.
3.8 Złowione ryby, sędziowie po zmierzeniu i zarejestrowaniu połowu, oddają zawodnikom.
3.9 Jeśli w czasie pierwszej godziny łowienia zawodnik dowiedzie, że jego stanowisko jest
szczególnie upośledzone (przeszkody nienaturalne) może nastąpić wymiana stanowiska na
zapasowe. Nie następuje jednak żadne wyrównanie czasowe. O zmianie stanowiska decyduje
sędzia główny.
3.10 Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po zawiadomieniu sędziego.
Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik musi wyjąć swoje zestawy z wody.
3.11 Zawodnik jest zobowiązany przy wszelkich przerwach w łowieniu (zmiana miejsc,
zmiana stanowiska, itp.) wyjąć swoje zestawy z wody.
Na polecenie sędziego zawodnik musi pozostać na stanowisku dopóki sędzia nie zarejestruje
dotychczasowego połowu.
3.12 Stosowanie innych metod połowu niż dozwolone powoduje, dyskwalifikację.
3.13 Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny na stojakach, w rurach itp., na stałym
lądzie, w obrębie stanowiska.
3.14 Ze względu bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wchodzenia do wody w celu wyrzutu
zestawu.
3.15 W przypadku, gdy zawody odbywać się będą w porze wieczornej lub nocnej, zezwala się
na używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych źródeł światła
(latarek czołowych) – jednak nie może to utrudniać łowienia innym zawodnikom.
3.16 Zabrania się zanęcania łowiska.
3.17 Przynętę w łowisku umieszcza się wyłącznie przy pomocy wędziska. Inne sposoby są
zabronione. Ze względów bezpieczeństwa, dopuszcza się jedynie rzut znad głowy.
IV. SPRZĘT.
4.1 Dopuszcza się łowienie przy pomocy dwóch wędek.
4.2 Dopuszcza się wyłącznie łowienie metodą gruntową.
4.3 Wędka gruntowa może być uzbrojona w maks. dwa haczyki o pojedynczych grotach,
zawiązane na przyponach.
4.4 Przypony mogą być wyposażone w dodatkowe sztuczne elementy wabiące o
maksymalnym wymiarze 15 mm.

4.5 Ciężarki gruntowe mogą być dowolne, nie mogą posiadać koszyczków zanętowych,
powinny zapewniać stabilizację zestawu przy trudnych warunkach morza i silnego wiatru (nie
mogą być znoszone na sąsiednie stanowisko).
4.6 Zawodnik jest zobowiązany do stosowania żyłek (plecionek) o odpowiedniej
wytrzymałości, gwarantujących bezpieczeństwo podczas rzutów i holowania ryb.
V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
5.1 W zawodach łowi się ryby występujące w łowisku i określone przez organizatora .
5.2 Należy przestrzegać wymiarów i okresów ochronnych. Obręby ochronne oraz tarliska są
wyłączone z zawodów. ( Wymiary ochronne podane są na karcie startowej zawodnika)
5.3 Zabrania się używania jako przynęty organizmów objętych ochroną gatunkową oraz ikry.
5.4 Zawody rozgrywane są w czasie jednej tury, minimum 4 godz.
5.5 Losowanie stanowisk odbywać się będzie przed rozpoczęciem tury.
5.6 Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy – początek czasu na przygotowanie;
- drugi – rozpoczęcie łowienia;
- trzeci – sygnał 5 min. przed zakończeniem łowienia – nakaz wyjęcia z wody jednego
zestawu;
- czwarty – zakończenie łowienia.
5.7 Przy nagłym załamaniu się pogody czas trwania jednej tury może zostać skrócony.
Zawody są zaliczone, jeżeli trwały minimum połowę czasu jednej tury, a w zawodach
wieloturowych, uznaje się je za rozegrane, jeżeli trwały jedną turę.
VI. PUNKTACJA.
6.1 W zawodach morskich stosuje się punktację długościową.
6.2 Długość ryby mierzona jest od czubka głowy (pyska) do końca najdłuższego promienia
płetwy ogonowej.
6.3 Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy centymetr złowionych ryb i 10 pkt. za każdą
złowioną sztukę.
Przy obliczaniu punktacji obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryby w górę do
najbliższego pełnego centymetra (czynności tej dokonuje Główna Komisja Sędziowska).
Zaokrąglanie w „górę” nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
6.4 Pierwsze miejsce zdobywa zawodnik z największą ilością punktów.

6.7 Zawodnik, który nie złowił ryb otrzymuje miejsce równe liczbie startujących

VII. KARY DYSCYPLINARNE.
7.1 Do dyskwalifikacji w turze prowadzi:
- wykroczenie przeciwko przepisom o ochronie zwierząt;
- zgłoszenie niewymiarowej lub będącej pod ochroną albo złowionej przed początkowym lub
po sygnale końcowym ryby do komisji sędziowskiej;
- łowienie niezgodne z regulaminem pomimo wcześniejszych ostrzeżeń sędziego;
7.2 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:
- wyjątkowo nieetyczne i niesportowe zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego
czy zawodników;
- przedstawienie komisji ryb nie złowionych przez siebie;
- przedstawienie komisji ryb manipulowanych długościowo;
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