REGULAMIN
KONKURSU WĘDKARSKIEGO pt. „A może na ryby ...”
Organizatorem konkursu wędkarskiego „A może na ryby...” jest Wigierski Park Narodowy.
I. Cel konkursu:




propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego,
wędkowanie jako forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
wyrobienie nawyku uczestników konkursu wędkarskiego do mierzenia złowionych ryb i wypuszczania
ryb niewymiarowych z powrotem do naturalnego środowiska.

II. Miejsce i czas konkursu:
Konkurs towarzyskiego połowu ryb odbywać się będzie 17 września br. na pomostach przy
plaży Muzeum Wigier w Starym Folwarku.
III. Uczestnicy konkursu:
- Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, posiadających karty
wędkarskie. Przewidziane są trzy grupy konkursowe: I grupa – młodzież; II grupa –
kobiety; III grupa - mężczyźni.
- Udział w zawodach wędkarskich należy zgłosić indywidualnie w Muzeum Wigier - Stary
Folwark 50 lub telefonicznie 875630152, bądź mailem: muzeum.wpn@wigry.org.pl w
terminie do 16 września br. do godziny 12.00 Liczba miejsc w zawodach jest
ograniczona i zależy od kolejności zgłoszenia udziału. Uczestnicy zawodów wędkarskich
na miejsce zawodów przyjeżdżają we własnym zakresie.
IV. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do zawodów jest posiadanie karty wędkarskiej i wykupienie licencji wędkarskiej
jednodniowej – koszt 19 zł/os. Licencję nabyć można w siedzibie WPN w Krzywem, w sklepach
wędkarskich w Suwałkach lub w miejscu organizacji zawodów wędkarskich – w Muzeum Wigier, Stary
Folwark 50.

V. Program: 17 września 2022 (sobota)

Godz. 07.30 – zbiórka uczestników zawodów wędkarskich w Muzeum Wigier w Starym Folwarku 50;
Godz. 07.35 - 08.00 – prelekcja nt. regulaminu amatorskiego połowu ryb;
Godz. 08.05 - losowanie stanowisk do połowu;
Godz. 08.15 - rozpoczęcie zawodów na pomostach przy plaży Muzeum Wigier;
Godz.11.30 - przekazanie przez zawodników złowionych ryb do Komisji Konkursowej celem zmierzenia
okazów i zważenia połowu;
Godz.12.00 - ogłoszenie wyników KONKURSU i wręczenie nagród zwycięzcom.

VI. PUNKTACJA
 Uczestnicy konkursu wędkarskiego, którzy złowią największą masę ryb otrzymują
nagrody rzeczowe (punktowane będą pierwsze 3 miejsca).
 Zasady i konkurs są rozgrywane jawnie.
VII. NAGRODY
Komisja przyzna miejsca i nagrody w III kategoriach (młodzież, kobiety i mężczyźni).
Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii podczas towarzyskich
zawodów wędkarskich. Dodatkowa nagroda za złowienie największego i najcięższego
okazu ryby. Wszystkie nagrody są ufundowane przez WFOŚiGW w Białymstoku
z Programu Ryby mają głos.

sponsor nagród w konkursie

