REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI
SPŁAWIKOWEJ ZALICZANEJ DO PLWS
Sezon 2016
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Organizacja zawodów
1.1 Zawody odbywają się w formule OPEN drużyn dwuosobowych, które łowią w jednym stanowisku
(boxie).
1.2 Minimalna szerokość boxów to 15m.
1.3 Każdy zawodnik łowi ryby do własnej siatki i w dowolnym miejscu swojego boksu.
1.4 Do klasyfikacji sektorowej liczona jest łączna waga złowionych ryb dwóch zawodników
1.5 Maksymalna ilość par w sektorze – 8, minimalna 4 (w przypadku 9 zgłoszonych drużyn).
1.6 Jedna drużyna może wylosować stanowisko otwierające lub zamykające tylko jeden raz w całym cyklu.
1.7 DLS rozgrywana jest zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
1.8 Maksymalna ilość drużyn w DLS to 24.
1.9 DLS składać się będzie z trzech tur.
1.10 10 najlepszych drużyn w sezonie 2016 zapewnia sobie udział w rozgrywkach 2017.
1.11 Wszelkie komunikaty odnośnie zawodów, a także relacje będą znajdować się na stronie www.wyczynwalbrzych.pl
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Zgłoszenie drużyn do DLS
2.1 Zgłoszenia można dokonać u Mateusza Dubika pod numerem telefonu 667 730 129 lub przez e-mail
mateusz-dubik@o2.pl , a także u Konrada Kuchciaka pod numerem telefonu 693 968 131. W przypadku
kontaktu poprzez e-mail proszę w tytule wiadomości wpisać „Dolnośląska Liga Spławikowa –
zgłoszenie”.
2.2 Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę, którą należy podać przy zgłaszaniu.
2.3 Ekipy składają się z dwóch zawodników.
2.4 W trakcie trwania cyklu drużyny mogą zgłosić jednego rezerwowego, który nie był zgłoszony wcześniej
do innej drużyny.
2.5 W skład ligi wchodzić będą drużyny, które zgłoszą się jak najszybciej.
2.6 Dopuszcza się możliwość startu drużyn z ościennych województw.
2.7 Wpisowe wynosi 60zł za turę od zawodnika, czyli 360zł od drużyny za wszystkie zawody. Startowe płatne
jest na konto bankowe: BZWBK 11 1090 2297 0000 0001 1455 8960 Mateusz Dubik; ul.
Kochanowskiego 8; 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W tytule przelewu proszę wpisać DLS – wpisowe „Nazwa
drużyny”. Termin wpłacania wpisowego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r., a kończy dwa tygodnie
przed pierwszymi zawodami. Proszę o trzymanie się wyznaczonego terminu.
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Punktacja, awans do ogólnopolskiego finału oraz nagrody
3.1 Punkty sektorowe zdobyte przez drużyne we wszystkich zawodach są sumowane i zwycięża drużyna z
najmniejszą ilością punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje waga
z wszystkich zawodów.
3.2 Trzy najlepsze drużyny DLS kwalifikują się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w dniach
14-16.10.2016r na zbiorniku Kępina w Zduńskiej Woli.
3.3 Zawodnik rezerwowy może wziąć udział w finale pod warunkiem udziału w co najmniej jednych
zawodach eliminacyjnych lub jeśli do eliminacji zgłosił się jeszcze przed ich rozpoczęciem.
3.4 W każdej turze jedynki otrzymują nagrody pieniężne oraz dodatkowo pamiątkowe puchary.
3.5 Drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów będą rozlosowane wśród uczestników zawodów.

Terminarz zawodów
10 lipca 2016 – I zawody Dolnośląskiej Ligi Spławikowej – Jezioro Lubachowskie lub Zbiornik Kozielno (okręg
Wałbrzych)
11 września 2016 – II zawody Dolnośląskiej Ligi Spławikowej – Owiesno (okręg Wałbrzych)
18 września 2016 – III zawody Dolnośląskiej Ligi Spławikowej – Wrocław – Karłowice (okręg Wrocław)
Zmiany w regulaminie w stosunku do roku poprzedniego oznaczone są kolorem czerwonym

Ostatnia aktualizacja regulaminu 20.06.2016 – zmiana terminu drugich zawodów

