
Wydarzenie 

Tytuł wydarzenia: Maraton Wędkarski "Ustrońska Plaża" 

Data wydarzenia: od 2013-08-10 do 2013-08-11  

Miejsce: ujście rz. Czerwonej w Ustroniu Morskim 

Organizator: UG Ustronie Morskie, GOSIR Ustronie Morskie, Koło P.Z.W nr 78 Ustronie Morskie 

Telefon: 94 35 14 189 , 94 35 15 535 

 

Regulamin imprezy: 

 

10.08.2013 - sobota 

8:00 - 9:00 - zapisy 

9:00 - 9:15 - losowanie stanowisk 

9:15 - 9:30 - otwarcie zawodów - sprawy organizacyjne 

9:40 - zajęcie stanowisk przygotowanie do zawodów 

16:00 - 18:00 - Gorący posiłek 

21:00 - 22:00 - Gorący posiłek 

 

11.08.2013 - niedziela 

8:00 - 9:00 - gorący posiłek 

12:00 -  koniec zawodów 

12:00 - 13:30 - praca komisji sędziowskiej 

12:50 - gorący posiłek 

13:30 - ogłoszenie wyników, wręczanie nagród 

Sprzęt i wyposażenie: 

Metoda połowu gruntowa i spinningowa wszystkie rodzaje przynęt naturalnych.  

Klasyfikacja i punktacja: 

W zawodach klasyfikowane są wszystkie ryby złowione metodą gruntową i spinningową. Za każda złowioną rybę 

w zawodach otrzymuje 10 pkt i każdy mm ponad wymiar ochronny złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt. 

Obowiązują limity na Belonę nie obowiązują limity ilościowe na pozostałe garnki ryb (Dz. U. z 2011r. Nr 87 poz. 

490) Natomiast wymiary ochronne obowiązują zgodnie z regulaminem połowu na wodach morskich. 

Opłata startowa: 

Opłata startowa za udział w Maratonie Wędkarskim „Ustrońska Plaża” wynosi 50,00 złotych. 

Opłatę startową należy wpłacać na konto: POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG KOSZALIN KOŁO GMINNE 

USTRONIE MORSKIE, ul Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie. Nr: 26 8562 0007 0043 7978 2000 0010 z 

dopiskiem „Ustrońska Plaża 2013” 

Dyskwalifikacja w zawodach: 

Wyjątkowo nieetyczne i nie sportowe zachowanie w stosunku do kolegów, sędziów oraz organizatorów 

Przedłożenie do komisji sędziowskiej ryby nie złowionej przez zawodnika 

Manipulowanie długością ryby 

Uwaga! 

Do uczestnictwa w Maratonie Wędkarski "Ustrońska Plaża" nie jest wymagana karta wędkarska. 

Zawodnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje zwrotu opłaty startowej. 

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez organizatora . 

 

Informacje szczegółowe: 

Tadeusz Kraska tel. 691 670 680 


