REGULAMIN
MISTRZOSTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZRZESZENIA LZS
W WĘDKARSTWIE SPININGOWYM
„SZCZUPAK JESIENI 2020”
Organizator
WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZRZESZENIE LZS

1.

Zawody odbędą się okresie od 14.11 do 14.12.2020 na dowolnych akwenach wodnych
znajdujących się na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego.

2.

W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego z
miejscowości do 20 tys mieszkańców, członkowie Zrzeszenia LZS

3.

Dopuszcza się stosowanie technik spinningowych zgodnych z przepisami PZW.

4.

W klasyfikacji bierze udział wyłącznie gatunek: Szczupak Pospolity (Esox lucius) od 60 cm

5.

Aby wziąć udział w mistrzostwach należy na adres email: wmz@lzs.olsztyn.pl najpóźniej do
14.12.2020 przesłać zdjęcie dokumentujące połów szczupaka zgodnie z zapisami powyżej.
Zdjęcie powinno być zrobione telefonem komórkowym albo aparatem cyfrowym (w przypadku
aparatu cyfrowego musi być widoczna data połowu). Na zdjęciu musi być WYRAŹNIE
widoczna miara i długość ryby jak również przynęta na którą szczupak został złowiony. W
mailu należy ponadto podać: Imię i Nazwisko nazwę gminy z której pochodzi zawodnik oraz
nazwę gminy na terenie której znajduje akwen na którym odbył się połów. Ryba po zmierzeniu
od razu powinna zostać wypuszczona do wody, wspieramy tym samym akcję wypuszczamy
okazy. Zawodnik do Zawodów może zgłosić dowolną liczbę ryb, natomiast do klasyfikacji
zaliczona zostanie największa

6.

Najpóźniej do 16.12.2020 r. Organizator zamieści wyniki Mistrzostw na stronie
www.lzs.olsztyn.pl o klasyfikacji końcowej decyduje największa długość ryby. W przypadku
uzyskania tych samych rezultatów dot. miejsc I-III, zostanie ogłoszona dogrywka do
23.12.2020. W ramach dogrywki zawodnicy przesyłają maksymalnie dwie ryby
udokumentowane zgodnie z pkt. 5 regulaminu. Rozpatrywane będą dokumentacje z okresu
14.11-23.12.2020 r.

7.

NAGRODY - Za miejsca I-III - pamiątkowe trofea w formie statuetek (fot. na stronie
lzs.olsztyn.pl) oraz za I m - Voucher do wykorzystania w sklepie wędkarskim o wartościach
500 zł. Formę przekazania nagród ustalimy bezpośrednio ze zwycięzcami zawodów.

8.

Zabawa ma charakter towarzyski, a uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w
mediach. Zdjęcia mogą być wykorzystane i przetwarzane w celach promocyjnych
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

9.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
12.11.2020 WMZ LZS

