Regulamin obowiązujący na łowisku w Rostarzewie w
zawodach wędkarskich dnia 2016.09.17
§1
Zawody odbędą się w dniu 17.09.2016r w godz.8,00 do 13,00 zbiórka
zawodników o godz. 7,30 , losowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów.
§2
Złowione ryby będą ważone (za każdy gram złowionej ryby jeden punkt,
suma wszystkich złowionych ryb "punktów" będzie stanowiła o zajętym miejscu)
§3
Każda złowiona ryba musi posiadać wymiar ochronny wg. Regulaminu PZW
Karp 30 cm
Karaś
Lin

brak wym. ochronnego

25 cm

Płoć, leszcz brak wym. ochronnego
§4
Nagrodę główną ufundował NSZZ „SOLIDARNOŚC”
§5
Gospodarz łowiska oraz inne osoby obsługujące mają prawo do:
- kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie ryby zostały
zgłoszone do zważenia,
- wypraszania z terenu łowiska w przypadku; głośnego zachowania się, śmiecenia, dewastacji,
kradzieży.
§6
Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest
ograniczona do 2 szt. na jednego wędkującego.

§7
Na łowisku dozwolone są następujące metody łowienia:
- spławikowa,
- gruntowa.
§8
Złowione ryby wypuszczamy. Prosimy nie wpuszczać do wody ryb, które mogą nie przeżyć.

Można je zostawić w Rybaczówce bez opłaty.
§9
Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej 2 kg.
§10
Każdy wędkarz musi posiadać: matę do odhaczania ryb oraz środki do dezynfekcji ran po
haczyku.
§11
Do lądowania ryb należy używać podbieraka.
§12
W przypadku odkrycia, że nie zgłoszono jakiejś ryby do zważenia, o kradzieży informujemy
policję. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzania łowiska.
§13
W obrębie łowiska nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp.
Prosimy wędkarzy o pozostawienie jeziora oraz jego otoczenia w czystości.
§14
Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz wypuszczania psów luzem.
§15
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione
na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
§16
Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu

Paragraf od 5 do 16 zaczerpnięty z regulaminu łowiska Rostarzewie

