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Regulamin Konkurencji 

 

WĘDKARSTWO 

 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Wędkarstwo 

rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza 

Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

2. Konkurencja rozgrywana będzie na rzece Warta w Poznaniu w miejscu wskazanym na mapce 

stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady 

dostępnym najpóźniej od 6 maja 2022 r. na stronie Spartakiady w zakładce Program. 

3. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami 

dokonanymi przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna od końca maja 

2020r na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje. 

4. 3. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z 

tytułu zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest zgłoszenie się o wyznaczonej godzinie 

w dniu i w miejscu jej rozgrywania.  

6. Drużyna reprezentowana jest przez 1 zawodnika. 

7. Spławikowe Zawody Wędkarskie odbędą się na rzece Warta w Poznaniu na prawym jej brzegu. 

8. Zawodnicy łowić będą w trzech równych grupach (sektorach). O przydzieleniu sektora i stanowiska  do 

łowienia zdecyduje program komputerowy służący do obsługi oraz obliczania wyników zawodów. 

9. Rywalizacja polega na złowieniu jak największej ilości ryb w obrębie wyznaczonego stanowiska, przy 

pomocy jednej wędki spławikowej. 

10. Czas łowienia będzie wynosił 3 godziny. 

11. Punktacja i obliczanie wyników 

Klasyfikacja sektorowa - o zwycięstwie i kolejnych miejscach decyduje ilość punktów uzyskanych 

za ryby.  

Klasyfikacja zawodów - wyłonienie zwycięzców w zawodach odbędzie się na podstawie klasyfikacji 

ujemnej, która zostanie ustalona na podstawie klasyfikacji sektorowej. W ustaleniu trzech pierwszych 

miejsc pod uwagę brane są pierwsze miejsca sektorowe a o wyższym miejscu decyduje większa ilość 

zdobytych punktów za ryby. Kolejne miejsca 4 – 6 w klasyfikacji zawodów ustalone są o tę samą zasadę 

w oparciu o wyniki 2 miejsc , podobnie ustalane są dalsze miejsca. Zawodnik który nie złowił ryby 

otrzymuje tyle punktów za zajęte miejsce ilu jest zawodników w sektorze 

jednak za ryby „0”. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie 

informacji Kierownikom Reprezentacji. 

 

Szczegółowy regulamin zawodów wędkarskich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 


