REGULAMIN ZAWODÓW SURFCASTING CUP 2021

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem zawodów Surfcasting Cup 2021 jest Centrum Promocji Wędkarstwa Morskiego Jacek Kur z siedzibą w
Warszawie (01-949) przy ul. Kasprowicza 68/4, NIP: 118 092 93 46. Kontakt: kontakt@surfcastingcup.ploraz
+48 600 010 220.

2.

Zawody mają charakter otwarty. W zawodach może brać udział każda osoba uprawniona do wykonywania rybołówstwa
rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Na czas zawodów powoływana jest przez organizatorów komisja sędziowska.
Wszelkie spory rozstrzyga się z poszanowaniem idei uczciwej rywalizacji i równych szans uczestników.

4.

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności przepisów regulujących sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego a także niniejszego
regulaminu. Jeżeli wskutek zmiany przepisów prawa którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu stałoby się sprzeczne
z tymi przepisami – w zakresie sprzecznym z regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące.

5.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wyrządzone z winy uczestników oraz osób trzecich.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

6.

Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikacji karty startowej zawodnika po zakończeniu zawodów oraz
uzasadnienia decyzji sędziego w przypadku spornym.

II.

TERMIN ZAWODÓW

1.

Zawody odbywają się w dniu 29 maja 2021 roku. Termin zawodów może ulec zmianie, jednak nie później niż na 20 dni
przed ich planowanym rozegraniem. Szczegółowy plan zawodów ogłoszony będzie odrębnym komunikatem.

2.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa zawody mogą być
odwołane w każdym czasie.

III.

TEREN ZAWODÓW

1.

Miejscem zawodów są plaże położone na mierzei helskiej na odcinku od m. Kuźnica do m. Jurata.

2.

Organizator zawodów wyznacza i numeruje stanowiska na odcinku plaży przewidzianym do rozegrania zawodów, dzieląc go
w razie potrzeby na sektory.

3.

Uczestnicy zajmują miejsca przy numerach oznaczających środek stanowiska.

4.

W przypadku gdy zawodnik zgłosi wadliwość swojego stanowiska, organizator powinien wyznaczyć stanowisko zastępcze z
zastrzeżeniem, że zawodnik może zostać przeniesiony na ostatnie stanowisko.

IV.
1.

OPŁATA STARTOWA

Zasady uiszczania opłaty startowej oraz jej wysokość określona jest w odrębnych komunikatach.

V.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH

1.

Udział w zawodach uczestnicy zgłaszają organizatorowi w sposób opisany przez organizatora w odrębnym komunikacie.

2.

Każdy z uczestników zawodów (zawodnik pełnoletni, opiekun zawodnika niepełnoletniego, osoba towarzysząca) jest
zobowiązany przed rozpoczęciem zawodów do podpisania pisemnego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach medialnych tworzonych przez organizatora po
zakończeniu zawodów (np. relacja z zawodów).

3.

Udział nieletnich zawodników zgłaszają ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni) i wyznaczają siebie
lub inną pełnoletnią osobę jako opiekuna takiego zawodnika na czas trwania zawodów. Opiekun jest zobowiązany przedstawić
organizatorom zawodów, przed ich rozpoczęciem, oryginał pisemnej zgody rodziców nieletniego zawodnika na: udział w

zawodach, pełnienie funkcji opiekuna nad nieletnim zawodnikiem przez inną wskazaną osobę, przetwarzanie danych
osobowych nieletniego zawodnika oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku nieletniego zawodnika w materiałach medialnych
tworzonych przez organizatora po zakończeniu zawodów. W/w zgoda zostanie udostępniona do pobrania w odrębnym
komunikacie.
4.

Organizatorzy nie zapewniają opieki w czasie zawodów dla osób nieletnich.

VI.

LOSOWANIE STANOWISK, KARTA STARTOWA

1.

Przydzielanie sektorów lub stanowisk poszczególnym uczestnikom następuje w drodze losowania ręcznego przez uczestnika
pod nadzorem organizatora.

2.

W momencie rejestracji uczestnicy zawodów podpisują kartę startową.

VII.

CZAS ZAWODÓW

1.

Zawody rozgrywane są w jednej lub dwóch turach w zależności od decyzji organizatora. Czas trwania i ilość tur określa
organizator i podaje go w odrębnym komunikacie.

2.

Organizator przed rozpoczęciem zawodów ma obowiązek udostępnić do wglądu przyrządy służące do pomiarów złowionych
ryb.

3.

Na jedną godzinę przed rozpoczęciem tury uczestnicy powinni zająć miejsca na stanowiskach celem przygotowania sprzętu.

4.

Zarzucenie pierwszego uzbrojonego zestawu może nastąpić nie wcześniej niż o godzinie wyznaczonej przez organizatora na
rozpoczęcie tury.

5.

Sędziowie nie udzielają informacji odnośnie ilości i rozmiarów ryb pozostałych zawodników.

6.

O godzinie wyznaczonej przez organizatora jako godzina zakończenia tury, zestawy nie mogą znajdować się w wodzie. Ryba
zacięta przed lub o godzinie zakończenia tury może zostać zaliczona, jeżeli fakt jej holowania uczestnik zasygnalizuje (np.
okrzykiem: „ryba”) najpóźniej w chwili zakończenia tury.

7.

Po zakończeniu łowienia zawodnik, który posiada ryby złowione, a nie wpisane przez sędziego w kartę startową, czeka na
stanowisku do przybycia sędziego bez możliwości opuszczenia stanowiska.

VIII.

SPRZĘT, STANOWISKO, SPOSÓB ŁOWIENIA

1.

Uczestnik wędkuje za pomocą dwóch wędek oraz zestawami uzbrojonymi w 1 przypon zakończony 1 haczykiem.

2.

Zacięcie ryby po braniu nie może być powtarzane. Podciąganie zestawu powinno odbywać się jednym niezmiennym
tempem, bez znamion ponownego zacinania.

3.

Wędka musi być ustawiona w sposób stabilny na suchym lądzie przy numerze stanowiska.

4.

Dopuszcza się korzystanie z rezerwowych wędek.

5.

Wędka rezerwowa powinna być ustawiona w kierunku przeciwnym do łowiska, bez podczepionego zestawu.

6.

Dopuszcza się stosowanie na przyponach sztucznych elementów wabiących lub wypornościowych.

7.

Wielkość i kształt obciążenia oraz elementów wabiących i wypornościowych muszą być tak dobrane, by zestaw nie był
znoszony na stanowiska sąsiednie.

8.

Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe.

9.

Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych źródeł światła, ale w taki sposób,
aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi.

10. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy stanowisku wiadro o pojemności minimum 15 litrów, zalane świeżą wodą morską,
służące do przetrzymania złowionych ryb w dobrej kondycji do momentu pomiaru przez sędziego.
11. Wyczepianie haczyka powinno odbywać się z należytą starannością w trosce o stan ryby a zawodnik powinien posiadać
przyrządy służące do tego celu.
12. Ryby nie klasyfikowane, będące w okresie ochronnym lub poniżej rozmiaru ochronnego powinny natychmiast wrócić do

wody w bardzo dobrym stanie.
13. W czasie trwania zawodów w obrębie swojego stanowiska może przebywać wyłącznie zawodnik lub zawodnik niepełnoletni z
opiekunem (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia do zawodów zawodnika niepełnoletniego z opiekunem) lub zawodnik z
osobą towarzyszącą (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia do zawodów osoby towarzyszącej).
14. Jeśli z uzasadnionego powodu zawodnik, opiekun lub osoba towarzysząca chciałyby opuścić stanowisko, muszą zgłosić ten
fakt sędziemu. Niedozwolone jest, aby w takiej sytuacji zawodnik nieletni pozostawał sam na stanowisku. W momencie
opuszczania stanowiska zestawy nie mogą znajdować się w wodzie.
15. Po zakończeniu tury uczestnik zobowiązany jest pozostawić stanowisko w czystości.

IX.

PRZYNĘTY

1. Dopuszcza są wyłącznie przynęty naturalne, które mogą być zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka (np. gumką, taśmą
pva, nicią elastyczną itp.).

X.

POSTĘPOWANIE ZE ZŁOWIONYMI RYBAMI

1.

Złowioną rybę w stanie żywym zawodnik przechowuje w wiadrze z wodą, po czym okazuje sędziemu do miary, a sędzia
potwierdza fakt jej złowienia wpisaniem wyniku do karty. Zawodnik potwierdza wpis swoim podpisem.

2.

Sędzia, któremu okazano martwą rybę, zobowiązany jest nie wpisywać danej ryby do karty startowej oraz dokonać adnotacji
w karcie startowej.

3.

Rybę po wpisaniu do karty startowej oraz po potwierdzeniu faktu jej złowienia należy niezwłocznie wypuścić do łowiska lub
uśmiercić - decyzję podejmuje zawodnik po akceptacji sędziego. Rybę uśmierconą sędzia oznacza nacięciem ogona.

4.

Wykaz ryb klasyfikowanych w zawodach, a także ich wymiary organizator podaje w odrębnym komunikacie.

5.

Ryby niewymiarowe, ryby gatunków objętych ochroną ścisłą lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych
niezwłocznie wypuszcza się z w powrotem do łowiska.

XI.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, WCHODZENIE DO WODY

1.

Zarzut zestawu, łowienie, holowanie i podbieranie ryby muszą się odbywać w obrębie stanowiska bez wchodzenia do wody.

2.

W czasie wykonywania rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo.

3.

Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny, że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób.

4.

Zarzucanie zestawu może odbywać się tylko w taki sposób, w którym ciężarek w początkowej fazie rzutu spoczywa na ziemi.

XII.

PUNKTY ZA ZŁOWIONE RYBY

1.

Za każdą klasyfikowaną w zawodach rybę uczestnik otrzymuje 10 punktów i dodatkowo 1 punkt za każdy rozpoczęty
centymetr jej długości.

2.

Długość ryby mierzona jest od czubka pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

XIII.
1.

KLASYFIKACJA W ZAWODACH

O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.

2.

Przy równej ilości punktów za złowione ryby o miejscu w klasyfikacji decyduje większa liczba ryb, przy dalszej równości o
miejscu decyduje najdłuższa ryba, a przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex aequo.

XIV.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

1.

Wysokość nagród i zasady ich wręczania określone są w odrębnym komunikacie.

2.

Organizator dopuszcza nagrodzenie zawodnika nagrodą fair play.

XV.
1.

KARY DYSCYPLINARNE

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany za:
- zachowanie niezgodne z przepisami prawa;
- zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów;
- zachowanie zagrażające bezpieczeństwu swojemu, innych uczestników zawodów oraz osób postronnych
- zachowanie niesportowe i nieetyczne;
- zachowanie wskazujące na ograniczoną sprawność psychofizyczną (np. pod wpływem alkoholu itp.).

2.

Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmują sędziowie zawodów.

