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REGULAMIN 
KONKURSU WĘDKARSKO-EKOLOGICZNEGO 

pt. „A może na ryby?” 
Organizatorem konkursu wędkarsko-ekologicznego „A może na ryby?” jest Wigierski Park 
Narodowy. 
I. Cel konkursu:  
 propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego,  
 wzbogacenie wiedzy na temat flory i fauny parku, w tym gatunków ryb występujących 

w jeziorach wigierskich,  
 pokazanie jednej z form spędzania wolnego czasu, 
 zachęcanie do wędkowania i prawidłowych nawyków przy wędkowaniu (mierzenia 

złowionych ryb, uwalniania ryb niewymiarowych, propagowania metody „złap 
i wypuść”).  

II. Miejsce i czas konkursu: 
Część warsztatowa odbywać się będzie 18 sierpnia 2018 r. w Muzeum Wigier im. Alfreda 
Lityńskiego, Stary Folwark 50.  
Konkurs towarzyskiego połowu ryb odbywać się będzie na pomostach przy plaży PTTK 
jeziora Wigry w Starym Folwarku 18 sierpnia br. 
III. Uczestnicy konkursu: 
 Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych. Uczestnicy 

startować będą w trzech grupach: I. od 14 do 30 lat (bez podziału na płeć); II. Mężczyźni 
powyżej 30 lat; III. Kobiety powyżej 30 lat.  

 Udział w konkursie i zawodach wędkarskich można zgłosić indywidualnie w Muzeum 
Wigier w Starym Folwarku, telefonicznie 87-563-01-52 bądź mailowo: 
muzeum.wpn@wigry.org.pl w terminie do 17 sierpnia br.  

 Liczba miejsc w zawodach wędkarskich jest limitowana i zależy od kolejności zgłoszenia 
udziału. Uczestnicy warsztatów i towarzyskich zawodów wędkarskich na miejsce 
zawodów przyjeżdżają we własnym zakresie. 

IV. Zakres wiedzy: 
 Konkurs wiedzy wędkarsko-ekologicznej obejmuje tematykę związaną z gatunkami roślin 

i zwierząt wodnych Wigierskiego Parku Narodowego (roślinność, gatunki ryb, wymiary 
i okresy ochronne, ptaki, płazy, ssaki i bezkręgowce wodne);  

 Zasady przyjaznego dla przyrody i środowiska korzystania z wód; 
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 Znajomość regulaminów amatorskiego połowu ryb: Polskiego Związku Wędkarskiego 
i Wigierskiego Parku Narodowego; 

 Zasady fair play w sporcie wędkarskim. 
V. Warunki uczestnictwa: 
Konkurs wędkarsko-ekologiczny odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 roku na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego – część warsztatowa w Muzeum Wigier i zawody 
towarzyskie na plaży PTTK nad jeziorem Wigry w Starym Folwarku. Zadaniem uczestników 
zawodów wędkarskich będzie udział: 
1. w teoretycznym przygotowaniu się do zawodów (obecność na wykładach), 
2. w napisaniu testu z wiedzy przyrodniczej, 
3. w towarzyskich zawodach wędkarskich.  
Warunkiem przystąpienia do zawodów wędkarskich jest posiadanie karty wędkarskiej 
i wykupienie licencji wędkarskiej jednodniowej – koszt 13 zł/os. Licencję nabyć można 
w siedzibie WPN w Krzywem, w sklepach wędkarskich w Suwałkach lub w miejscu 
organizacji warsztatów wędkarsko-ekologicznych. 
VI. Program:  
Konkurs wędkarsko-ekologiczny 18 sierpnia 2018 (sobota) 
Godz. 08.30 – rozpoczęcie imprezy - powitanie uczestników i gości przez dyrektora WPN;  
Godz. 08.45-09.25 – wykład nt. zasad amatorskiego połowu ryb w wodach należących 

do PZW i WPN;  
Godz. 09.30 -09.50 – pisemny test wiedzy wędkarsko-ekologicznej; 
Godz. 10.00 -10.15 – losowanie stanowisk do połowu; 
Godz. 10.30 -12.45 towarzyskie zawody spławikowe o największy okaz i o największą masę 
złowionych ryb (połów ryb na jedną wędkę) z pomostu i bez zanęt; 
Godz. 12.50 -14.00 – przekazanie przez zawodników złowionych ryb do komisji 
konkursowej celem zmierzenia okazów i zważenia połowu. 
Godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu wiedzy wędkarsko-ekologicznej i konkursu 
wędkarskiego, wręczenie nagród zwycięzcom. 
Część warsztatowa 18 sierpnia 2018 (sobota) 
Godz. 11.30-13.30 – zawody zręcznościowe – rzut ciężarkiem do tarczy Arenberga, quizy 
związane z tematyką wodną, prezentacja multimedialna nt. walorów przyrodniczych WPN; 
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konkurs wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym (przewidziane są bardzo atrakcyjne 
nagrody dla uczestników zawodów);  
Godz.14.00 - ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród; 
Godz. 14.30 zamknięcie imprezy warsztatowej. 
VII. Punktacja 
 W poszczególnych grupach i kategoriach wiekowych będzie oceniany i punktowany stan 

wiedzy ekologicznej i umiejętności wędkarskie.  
 Komisja w składzie: przedstawiciele organizatora konkursu i Oddziału PZW 

w Suwałkach, będzie przydzielała punkty poszczególnym uczestnikom we wszystkich 
grupach wiekowych (oddzielnie dla wiedzy wędkarsko-ekologicznej, zawodów 
rzutowych do tarczy Arenberga i zawodów spławikowych). 

 Uczestnicy konkursu wędkarsko-ekologicznego, którzy zdobędą sumarycznie największą 
liczbę punktów otrzymują nagrody rzeczowe (nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca). 
Dodatkowe nagrody przewidziane są za największe złowione ryby i największą, łączną 
masę ryb odłowionych podczas zawodów. 

 Poszczególne etapy konkursu będą rozgrywane jawnie. 
VIII. Nagrody 
Komisja przyzna miejsca i nagrody w każdej grupie. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca 
w każdej kategorii towarzyskich zawodów wędkarskich.  
Komisja przyzna również 10 wyróżnień pozostałym najlepszym uczestnikom za wiedzę 
ekologiczną i zawody wędkarskie. 
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WPN: www.wigry.org.pl  


