
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BARANÓW 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY BARANÓW 

05.06.2022 r. 

 

1.Termin i miejsce zawodów: 
 

5 czerwiec 2022 r. godz. 9.00 –   Gospodarstwo Rybackie w Baranowie 

Sykut Paweł, wejście od  ul. Spółdzielczej. 

 

2. Organizatorzy: 

 

 Gmina Baranów 

 Koło Wędkarskie PZW w Baranowie  

 Społeczna Straż Rybacka w Baranowie 

 Gminne Centrum Kultury w Baranowie 

 

 

3. Uczestnictwo w zawodach: 
 

 W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież zamieszkałe na 

terenie gminy Baranów z pełnoletnim opiekunem. 

 Klasyfikacja w zawodach w 2 grupach wiekowych: 

- dzieci młodsze (0 – III klasa) 

- dzieci starsze (IV – VIII klasa) 

          Weryfikacja na miejscu. 

 

4. Cel zawodów: 

 

Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą 

oraz jej ochrony, poznanie tajników wędkarstwa. 

 

5. Przepisy ogólne: 

 

 Uczestników zawodów obowiązuje nakrycie głowy. 

 Uczestnicy zawodów muszą mieć siatki do przetrzymywania złowionych 

ryb w wodzie. 

 Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko                    

w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą). 

 Organizator zapewnia napoje. 

 Zawody rozgrywane będą zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

 

 



 

6. Punktacja: 

 

Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb – za każdy gram 

wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt. 

 

7. Nagrody: 

 

 Dla pierwszych trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii 

przewidziano nagrody. 

 Dla uczestnika, który złowi największą rybę zostanie również przyznana 

nagroda. 

 Dla wszystkich uczestników upominki oraz dyplomy. 

 

8. Program zawodów: 

 

Godz. 9.00 Otwarcie zawodów, przywitanie zawodników i rejestracja. 

 

 Sprawdzenie i ewentualna korekta listy zawodników. 

 Omówienie regulaminu zawodów. 

 Losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów. 

 

Godz. 9.30 – 11.30 Zawody 

 

Godz. 11.30 

 

 Ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej. 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

 Zakończenie zawodów – wspólne ognisko. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 

 Sygnały – gwizdkiem: 

      - pierwszy sygnał – wejście na stanowiska, 

      - drugi sygnał – rozpoczęcie łowienia, 

      - trzeci sygnał – 5 min. Przed zakończeniem łowienia, 

      - czwarty sygnał – zakończenie łowienia. 

  

 Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku – w tym 

zachowanie porządku, używanie słów wulgarnych – zawodnik może być 

po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego. 

 Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego przebywa opiekun, który 

w kategorii dzieci młodszych (0 – III klasa) może udzielać pomocy, 

natomiast w kategorii dzieci starszych (IV – VIII klasa) może udzielać 

jedynie porad ustnych. 

 



 

Formularze zgłoszeń przyjmujemy bezpośrednio w Gminnym Centrum 

Kultury w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel. 81 8834027,  wew. 

29  lub drogą elektroniczną na adres: gck@gminabaranow.pl do dnia 

27.05.2022 r., do godz. 15.00. 

Liczba miejsc ograniczona! (40 uczestników) 

Decyduje kolejność zgłoszeń 

mailto:gck@gminabaranow.pl

