
REGULAMIN 
IV GRUNTOWO-FEEDEROWYCH  
ZAWODÓW WĘDKARSKICH O  
PUCHAR SKLEPU LABRAKS 

 
I. ORGANIZATOR 

Sklep wędkarski Labraks z Mikołowa ( FHU” WOJTEK”) 
PZW Koło wędkarskie Kobiór nr 113 
II. TERMIN I MIEJSCE 

25.09.2022, godz. 7:00 Zalew Nr 2 przy ul. Leśników w Kobiórze 

 
REGULAMIN ZAWODÓW 
1.Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi  
oraz organizatora 
2. Zawody odbywają się „FAIR PLAY” 
3. Zawodnik nie przestrzegających zasad Amatorskiego Połowu ryb oraz regulaminu 
zostanie natychmiastowo zdyskwalifikowani. 
4. Zawodników obowiązuje limit czasowy  
5. Impreza towarzysząca  
6. Metoda łowienia: grunt feeder / 1 wędka 
 
III. UCZESTNICTWO 

1. W IV Zawodach gruntowo-feederowych o puchar sklepu Labraks prawo do 

startu mają osoby, które do dnia 25.09.2022 ukończą 16 lat, oraz posiadają 

kartę wędkarską. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, kartę PZW 

lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia 

zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie 

w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3.  Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów odbędzie się w Biurze 

Zawodów imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Uczestnik nie musi mieć opłaconej składki wędkarskiej PZW. 
5. Uczestnik musi znać oraz przestrzegać Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb 

IV. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wpisanie się na formularz zgłoszeniowy 

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 100,00 PLN 
2. Ilość miejsc ograniczona: 40 osób 
3. W przypadku zwolnienia się miejsc zgłoszenia przyjmowane będą również w 

dniu imprezy w biurze zawodów poprzez wpisanie się na formularz 
zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty w wysokości 120,00 

4. Za zgłoszenie uważa się wpisanie się na formularz, wyrażenie zgody na 

akceptację na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. 
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

V Program Zawodów: 

1. 7:00 Zbiórka zawodników na Zalewie Nr 2 przy ul. Leśników w Kobiórze 

2. 7:30 Otwarcie zawodów  

3. 8:00 – 8:30 losowanie stanowisk 

4. 9:00-13:00 Zawody (rywalizacja) 



5. 13:45 Poczęstunek oraz uroczysta dekoracja zawodników, zakończenie 

zawodów 

6. 14:00 Podsumowanie rywalizacji, ogłoszenie wyników, rozdanie medali i 

uroczyste wręczenie pucharu 

 
VI.KLASYFIKACJA 

1. W IV Zawodach gruntowo-feederowych sklepu Labraks obowiązują sektory: 

kobiety, mężczyźni, osoby niepełnosprawne. 

2. W IV Zawodach gruntowo-feederowych sklepu Labraks odbędzie się 

kwalifikacja za największą ilość złowionych ryb (waga) 

VII.  Nagrody 

1. Nagroda główna za zdobycie 1 miejsca wśród kobiet i mężczyzn.  
2. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zawodnikom z miejsc 1–6 
3. Każdy zawodnik który ukończy zawody w regulaminowym czasie otrzyma 

pamiątkowy medal. 
4. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 5 dni na stronach 

internetowych. 
 
 

VIII. FINANSOWANIE 
     1. Koszty organizacji zawodów pokrywają w całości organizatorzy i sponsorzy 
     2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają zawodnicy    
lub organizacje delegujące. 
     3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

- numer startowy  
- pamiątkowy medal 
- napój 
- ciepły posiłek 
- pomoc organizatorów 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora  
3. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem 
zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z          

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

4. Wpisując się na listę Uczestnik akceptuję regulamin, wyraża zgodę, aby 

zdjęcia, nagrania   filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz 

na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora i 

sponsorów. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych  
i następstw nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych nad 

wodą 
6. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW. 
7. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu  

zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora 
8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów wędkarskich nie ponoszą  
odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 



      9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz ostatecznej           
decyzji w sprawach nie ujętych 
 

 

Opis łowiska: 

Zalew nr 2: Zbiornik uwtorzony na rzece Korzeniec o stosunkowo małym urozmaiconym 

dnie średnia głębokość: 0,8m – 1,8m ( strafa brzegowa: 0,7m-1,4m) 

Rybostan: płoć, wzdręga, jaź, karaś, karp , lin 


