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IV WIERZCHOWSKI MEMORIAŁ KAROLA ZACHARCZYKA
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY:
•

Towarzystwo Miłośników Jeziora Wierzchowo

•

Powiat Szczecinecki

•

Gmina Szczecinek

•

Miasto Szczecinek

•

Nadleśnictwo Szczecinek

•

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

•

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

II. PATRONAT MEDIALNY:
•

Wędkarskie Wiadomości

•

Karp Max

•

iszczecinek.pl

•

szczecinek.com

•

Głos Koszaliński

•

Radio Koszalin

•

Miasto z Wizją

•

TV Zachód

III. MIEJSCE I TERMIN ZWODÓW, NAGRODY:
1.

30 września – 2 października 2022r.

2.

Jezioro Wierzchowo, Orawka (Stare Wierzchowo) k./Szczecinka.

3.

Nagrodzonych zostanie 5 najlepszych drużyn.

4.

Nagrodę specjalną otrzymuje łowca największej ryby.

5.

Nagrody niespodzianki dla wszystkich uczestników.

6.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w „IV Wierzchowskim Memoriale Karola Zacharczyka”.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorzy ustalają, że w czasie zawodów obowiązywać będzie przyjęty regulamin wędkowania oraz system punktacji.

2.

Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji drużynowej – parami.

3.

Zawody rozgrywane będą w jednej, ośmiogodzinnej turze.

4.

Suma długości 3 największych szczupaków i 3 największych okoni w klasyfikacji drużynowej stanowi podstawę do wyłonienia

zwycięzców. W sytuacji, gdy suma ryb pokrywa się w przypadku dwóch lub więcej osad, decyduje największa ryba.
5.

Udział w zawodach mogą brać tylko uczestnicy, nie będący pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków psychoaktywnych.

6.

Obowiązek opłacenia ewentualnego zryczałtowanego podatku od nagród rzeczowych spoczywa na zwycięzcach.

7.

Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

V. POSTANOWIENIA dot. REGULAMINU WĘDKOWANIA
1.

W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające kartę wędkarską.

2.

Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów. Łodzie muszą być wyposażone w sprzęt

określony przepisami prawa.
3.

Używane podczas zawodów wędki i przynęty sztuczne, muszą spełniać warunki określone w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

i Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.
4.

Zabrania się używania osęki.

5.

Zaleca się stosowanie haków i kotwiczek bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów.

6.

Każda osada musi być wyposażona w podbierak oraz siatkę do przechowywania żywych ryb. Siatka nie dotyczy załóg, których łodzie

wyposażone są w napowietrzone bakisty z wodą, służące do przetrzymywania żywych ryb.
7.

Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości sędziów w stosunku do liczby zawodników. Podczas odprawy podany

zostanie sposób komunikowania się z sędziami, np. poprzez wystawienie ponad pokład łodzi chorągiewki sygnalizacyjnej lub poprzez
odblaskowe kamizelki.
8.

Czas trwania tury 8 godzin.

9.

Obowiązują następujące sygnały:

a.

Pierwszy sygnał dźwiękowy – rozpoczęcie zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie w wybrane miejsce;

b.

Drugi sygnał dźwiękowy – zakończenie zawodów. Od tego momentu zawodnicy mają 30 minut na zdanie kart startowych.

10.

Zawodnicy łowią na wyznaczonych przez organizatora akwenach. Minimalne odległości pomiędzy łodziami zawodników muszą wynosić

minimum 50m.
11.

Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych przy przekazywaniu informacji, wodowaniu i załadunku łodzi. Zawodnicy mogą

udzielać sobie wzajemnej pomocy.
12.

Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond i silników spalinowych bez ograniczenia mocy.

13.

Zawody rozgrywane są wyłącznie na „żywej rybie”. Bezwzględnie obowiązuje zasada „złap i wypuść”.

14.

Zawodnik zobowiązany jest do przetrzymywania ryb w siatce, obszernym podbieraku lub napowietrzonej bakiście, aż do chwili okazania

sędziemu. Zawodnik podaje złowioną rybę sędziemu za pomocą podbieraka. Sędzia wyciąga rybę z podbieraka, mierzy ją głośno podając
pomiar, po czym wypuszcza. Długość ryby – z dokładnością do 1mm – zostaje zapisana w karcie startowej i potwierdzona podpisami sędziego
oraz zawodnika.
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15.

Jeżeli załoga nie zgadza się z wynikiem pomiaru dokonanym przez sędziego, do kolejnego pomiaru wzywa się najbliższą ekipę

sędziowską. Jej decyzja jest ostateczna.
16.

Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji szczupaka i okonia.

17.

Organizatorzy ustalają następujące minimalne wymiary ryb, dopuszczonych do klasyfikacji:

- szczupak 60 cm
- okoń 25 cm
18.

Punktowane będą 3 najdłuższe ryby złowione przez drużynę w każdym z dopuszczonych gatunków.

Do punktacji liczy się suma długości złowionych 3 największych szczupaków i 3 największych okoni. Jednostka miary – milimetr.
19.

Do pomiaru zgłaszane mogą być wszystkie ryby złowione przez załogi, które osiągnęły wymiar określony przez organizatorów.

Po zakończeniu tury największe z nich będą zaliczone do klasyfikacji. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, której długość maksymalnie
3 największych szczupaków i maksymalnie 3 największych okoni będzie największa.
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1.

Rejestracja odbywa się poprzez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną.

2.

Ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób – 30 par.

3.

Ilość noclegów jest ograniczona do 40 osób.

4.

Decyduje kolejność wpłat na konto SzLOT oraz poprawny proces rejestracji. Informacje dotyczące opłat startowych, numer konta

oraz rejestracji teamów dostępne będą na stronie www.szlot.pl
5.

Opłata startowa wynosi 300 zł od osoby (z zakwaterowaniem) i 200 zł od osoby (bez zakwaterowania).

a.

Opłata z zakwaterowaniem obejmuje:

•

2 noclegi: 30 września-1października oraz 1-2 października 2022 r. w O.W. Orawka,

•

Udział w ogniskach integracyjnych,

•

Zezwolenie na wędkowanie na jeziorze Wierzchowo w dniu 1 października 2022r.,

•

Upominki dla uczestników od sponsorów,

•

Profesjonalną obsługę sędziowską,

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZWROT PIENIĘDZY
1.

Po opłaceniu wpisowego, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach losowych, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

2.

Ostatecznym terminem rezygnacji i pisemnego zgłoszenia tego organizatorom jest 19 września 2022 r.

3.

Każda rezygnacja rozpatrywana będzie indywidualnie.

4.

Ewentualna kwota zwrotu zostanie pomniejszona o poniesione koszty organizacyjne.

5.

Po pozytywnym rozpatrzeniu rezygnacji pieniądze zwracane będą na konto, z którego zostały przesłane organizatorowi.
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VIII. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do
serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest:
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl
Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z
terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
•

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

•

żądania ich sprostowania,

•

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres
sekretariat@szlot.pl
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
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