Regulamin Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Chełmży,
które odbędą się w dniu 22 lipca 2017 r.
w ramach obchodów XXXVI Dni Chełmży

1. Zawody odbędą się w dniu 22 lipca 2017 r. od godziny 6.00 do 11.00.
Zbiórka zawodników o godzinie 5.30 w Ośrodku Turystycznym „Tumska
Przystań”. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów
w przypadku złych warunków atmosferycznych.
2. Zawody będą

odbywały się

zgodnie

z

przepisami

regulaminu

amatorskiego połowu ryb.
3. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach równocześnie : spinning z łodzi
drużynowo oraz spławik z łodzi drużynowo, przy czym zawodnicy przed
zawodami muszą zadeklarować w jakiej kategorii występują.
4. W konkursie wędkarskim mogą występować tylko osoby zrzeszone w
Polskim Związku Wędkarskim, posiadający aktualnie wykupioną składkę
na połów ryb w 2017 r.
5. Organizator zapewnia pięć łodzi ( dla pierwszych uczestników, którzy
zadeklarują swój udział w zawodach ). Pozostali uczestnicy

muszą

zabezpieczyć

Łodzie

sprzęt

pływający

we

własnym

zakresie.

udostępnione przez organizatora zaopatrzone będą jedynie w sprzęt
ratunkowy, nie będą posiadały obciążników oraz linek. Osoby, które będą
posiadały swoje łodzie koniecznie muszą zaopatrzyć je w sprzęt
ratunkowy oraz pozostały sprzęt niezbędny do połowu ryb z łodzi.
6. Wodowanie łodzi będzie odbywało się w stanicy PZW przy ul. 3 Maja 16
( zjazd do stanicy przed stadionem miejskim w prawo).
7. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do 21 lipca 2016 r. do godz.
14.00 telefonicznie pod numer ( 056 675 22 91 lub 675 22 92 wew. 42 )
lub mailem na dres promocjaum@post.pl , ewentualnie osobiście w pok.

nr 16 Urzędu Miasta Chełmży ( Mały Ratusz) u Pani Iwony Niedzielskiej
lub Pana Marka Dzielskiego.
8. Każdy uczestnik musi uiścić opłatę w wysokości 10 zł., którą należy
wpłacić w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem w barze.
9. Organizator zapewnia posiłek oraz ubezpieczenie NW dla wszystkich
uczestników zawodów.
10.Wszelkie szczegółowe informacje omówione zostaną podczas odprawy
uczestników zawodów.

