REGULAMIN ZAWODÓW DORSZOWE SAFARI
PRZEPISY OGÓLNE
1. Zawody odbędą się 3.05.2014 i będą jednym z elementów „Kołobrzeskiego
Festiwalu Zdrowia”, zwanego dalej KFZ.
2. Zbiórka osób zgłoszonych i zakwalifikowanych odbędzie się o godzinie 6.00 w
budynku Mariny Solnej.
3. W zawodach wędkarskich może wziąć udział maksymalnie 40 osób.
4. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą na oficjalnej stronie KFZ
www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl.
5. Termin zgłoszeń internetowych mija 28.04.2014.
6. Dokonując zgłoszenia internetowego uczestnik zobowiązuje się do stawienia
na miejscu imprezy.
7. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą także w dniu i miejscu zbiórki, do
8. Terenem zawodów jest morze bałtyckie w rejonie Kołobrzegu. Dokładny
akwen połowu wyznaczy organizator. Połowu dokonuje się z jednostek
pływających, które będą losowane pomiędzy uczestników.
9. Każdy uczestnik zawodów musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb
występujących na łowisku.
10. W przypadkach wątpliwych co do wymiaru lub gatunku ryby należy po jej
wyczepieniu, przed zabiciem sprawę zgłosić sędziemu i dopiero po aprobacie
rybę przeznaczoną do zabrania należy natychmiast zabić. Wymiarowych nie
będących pod ochroną ryb nie wolno z powrotem wpuszczać do łowiska.
11. Niewymiarowe, lub będące pod ochroną ryby należy po wyczepieniu
natychmiast wypuścić do łowiska.
12. Przy lądowaniu ryby można skorzystać z pomocy sędziego, innego zawodnika
lub członka załogi kutra.
13. Sprzęt wędkarski należy tak używać, by nie zagrażać innym osobom.
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ŁOWIENIE I OBCHODZENIE SIĘ Z RYBAMI
Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego.
Niedopuszczalne jest łowienie przed lub po sygnale. Wykroczenie przeciw tej
zasadzie, po pierwszym upomnieniu, prowadzi do dyskwalifikacji.
Złowione ryby należy przechowywać w stanie czystym w odpowiednich
pojemnikach.
W czasie holu zabroniona jest obca pomoc, aż do momentu, kiedy ryba
znajdzie się w pobliżu sprzętu do lądowania.
Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania muszą być natychmiast
uśmiercone.

5. Zawodnik jest zobowiązany przy wszelkich przerwach w łowieniu tzn zmiany
burt i pozycji jednostki wyjąć swój zestaw z wody.
6. Stosowanie innych niż dozwolone środków połowu powoduje dyskwalifikację.
7. Lądowanie ryby ma pierwszeństwo. Inni uczestnicy powinni zrobić miejsce
holującemu rybę i nie przeszkadzać. Przy równoczesnym holowaniu kilku ryb
zawodnicy powinni się nawzajem porozumiewać i ułatwiać sobie wyholowanie
zdobyczy.
8. Ryby mogą być przedstawione Komisji wypatroszone (bez obcinania głów i
manipulowania długością).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.

4.
5.

SPRZĘT
Nakazane jest łowienie przy pomocy wędziska i kołowrotka.
Rodzaj kołowrotka dowolny, zakazane jest używanie w czasie rzutu,
prowadzenia i holu obcej energii poza siłą mięśni zawodnika.
Długość wędziska nie może przekraczać 3,0m.
Dozwolone jest stosowanie sprzętu do lądowania tj. osęki.
Zezwala się na posiadanie zmontowanego z kołowrotkiem wędziska
zapasowego, ale bez przyponu i tak zabezpieczonego by nic nie
przeszkadzało innym uczestnikom.
Zezwala się na stosowanie przyponu metalowego.

SYSTEMY ZBROJENIA WĘDKI
Przynęta główna (pilker) uzbrojona maksymalnie w dwie kotwice.
Przynęta j.w. z jedną kotwicą na końcu przynęty oraz skoczek (przywieszka)
na pojedynczym haczyku (główce jigowej) .
System składający się z dwóch skoczków (przywieszek) na pojedynczych
haczykach (główkach jigowych), zakończonym dowolnym nieuzbrojonym
ciężarkiem (np.pilkerem bez haczyków).
Wszystkie haczyki na przynęcie głównej musza być mocowane przegubowo
(nie dotyczy to twisterów na główkach jigowych).
W czasie rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Należy
obserwować teren (pokład), który jest w zasięgu sprzętu. Rzut może być
wykonywany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (przynęta musi cały czas
być w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych,
znajdujących się na pokładzie osób. Przed każdym rzutem należy głośno
uprzedzić będących na pokładzie o zamierzonym rzucie.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
1. W zawodach klasyfikuje się wyłącznie dorsze.
2. Rozstrzygnięcie rywalizacji odbędzie się po powrocie do Mariny Solnej.

PUNKTACJA
1. Stosuje się punktację długościową.
2. Długość ryby mierzona jest od czubka głowy (pyska) do końca najdłuższego
promienia płetwy ogonowej.
3. Za każdy rozpoczęty centymetr długości ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt i
dodatkowo za każdą liczoną do punktacji rybę 10 punktów.
Jeśli podczas holu ryby nastąpi sygnał kończący łowienie, zawodnik musi
natychmiast (jeszcze w czasie sygnału) głośnym krzykiem zasygnalizować
„ryba”. Ryba ta zaliczona jest do punktacji. Wszystkie ryby zacięte po sygnale
nie są zaliczane do punktacji i sędzia musi taka rybę oznaczyć przez obcięcie
płetwy ogonowej.
4. Jeśli ryba ma w pysku haczyki różnych zawodników to jest wykluczona z
punktacji.
5. Jeśli ryba ma haczyk jednego zawodnika w pysku i jest równocześnie
zahaczona przez innego zawodnika poza pyskiem, to ryba należy do
zawodnika, którego haczyk znajduje się w pysku ryby i jest punktowana.
6. Jeśli ryba poza haczykiem w pysku (głowie) posiada drugi haczyk tego
samego zawodnika w ciele, poza głową to taka ryba jest punktowana.
7. O miejscu w turze decyduje suma punktów za długość i ilość ryb.
8. Przy równej ilości punktów decyduje ilość ryb, a jeśli nadal występuje równość
bierze się pod uwagę najdłuższą rybę ( zawodnik z dłuższą rybą dostaje
wyższe miejsce).
9. Zawody rozgrywane będą 10 godzin (łącznie z dopłynięciem na łowisko i
powrotem do portu).
10. Losowanie jednostek pływających i numerów startowych odbywa się w dniu
zawodów przed wypłynięciem.
11. Sygnał do rozpoczęcia i zakończenia zawodów podaje Sędzia Główny za
pośrednictwem kierowników jednostek.
12. Przy nagłym załamaniu pogody czas trwania może zostać skrócony.

KARY DYSCYPLINARNE
1. Do dyskwalifikacji w turze prowadzi:
 Używanie alkoholu lub innych środków odurzających i doprowadzenie się
do stanu będącego zagrożeniem dla siebie i innych.
 Zgłoszenie niewymiarowej lub będącej pod ochroną albo złowionej przed
lub po sygnale ryby do komisji sędziowskiej.
 Używanie sprzętu niezgodnego z regulaminem pomimo wcześniejszych
ostrzeżeń sędziego.
2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za :
 Wyjątkowo nieetyczne i niesportowe zachowanie się w stosunku do
organizatora, sędziego czy zawodników.
 Przedstawienie Komisji ryb niezłowionych przez siebie.
 Przedstawienie Komisji ryb manipulowanych długościowo.
 Po stwierdzeniu nadużycie alkoholu lub innych środków odurzających i
doprowadzenie się do stanu będącego zagrożeniem dla siebie i innych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory rozstrzyga na miejscu sędzia główny imprezy.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z zawodów na oficjalnej stronie
KFZ oraz w materiałach promocyjnych kolejnych edycji KFZ.
3. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe koszulki oraz medale i
dyplomy za udział w turnieju, a za pierwsze trzy miejsca pary zawodników
otrzymają dodatkowo okolicznościowe statuetki.

