ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Рибальського турніру з лову риби
(фідер та поплавок) в м.Бурштин 2015 р.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Рибальський турнір проводиться з метою:
- розвитку риболовного спорту в Україні
- визначення кращих спортсменів з риболовного спорту;
- підвищення спортивної майстерності і удосконалення техніки володіння спортивним знаря
ддям;
- пропаганди здорового способу життя та популяризації риболовного спорту.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РИБАЛЬСЬКОГО ТУРНІРУ.
Загальне керівництво, організація та підготовка до проведення змагань здійснюється відділо
м у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради за підтримки Івано-Франківської обл
асної федерацієї риболовного спорту, безпосереднє проведення змагань здійснюється суддівс
ькою колегією згідно Правил змагань і даного Положення.
3. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РИБАЛЬСЬКОГО ТУРНІРУ.
Змагання буде проведено 28 червня 2015 р., на Бурштинському водосховищі в районі села Бо
вшів(дамба Бурштинського водосховища),один етап тривалістю 5год.
4. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ.
До участі в змаганнях допускаються спортсмени та рибалки-любителі всіх регіонів України,
які за віком не молодші 18 років. Змагання особисті – 1 учасник – 1 реєстраційний номер. Пе
ревагу в реєстрації мають члени обласних ФРС.
Учасники зобов’язані:
- виконувати вимоги поведінки на водоймищах, правил змагань і даного положення, дотриму
ватись морально-етичних норм поведінки в
суспільстві;
- бути спорядженим відповідним чином для безпечної участі в змаганнях;
- беззаперечно дотримуватись розпоряджень і вказівок суддів;
- при погіршенні здоров’я терміново поставити до відома суддю.
5. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ.
7:00 – 7:15 реєстрація учасників , до жеребкування учасник рибальського турніру повинен по
дати кінцеву заявку (в оригіналі);
7:15 – 7:30 збір учасників, жеребкування секторів лову;
7:30 – шикування, інструктаж, відкриття змагань;
7:45 – 9:00 вхід в зону лову, підготовка, налаштування;
9:00 – старт змагань;
14:00 – фініш, зважування.
14.40 - підведення підсумків.
15:00 - нагородження переможців, закриття змагань.
(при необхідності додаткової зачистки секторів від трави чи необхідності додатково підготув
ати берег час на підготовку буде збільшено)

УВАГА! Викидати прикормку у воду після турніру категорично заборонено!
6. ПРАВИЛА ТУРНІРУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Сектора будуть розміщені в зоні ДАМБИ Бурштинського водосховища неподалік с. Бовшів.
Ширина сектора для учасників буде однаковою і буде залежати від кількості зареєстрованих
учасників.
Змагання проводиться згідно діючих на момент проведення змагань правил Федерації Рибол
овного Спорту України з врахуванням змін та доповнень, окремо зазначених в цьому Положе
нні.
Визначення результатів здійснюється відповідно до чинних правил спортивного риболовства
7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Учасники рибальського турніру, які зайняли призові місця нагороджуються медалями та дип
ломами, а також тематичними призами.
Решта учасників нагороджуються подяками за участь у рибальському турнірі.
8. ВИТРАТИ.
Проїзд, харчування учасників – за рахунок самих учасників.
9. РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація проводиться на сайті Бурштинської міської ради, завантаживши анкету учасника
Вам необхідно її достовірно заповнити та надіслати на e-mail адресу відділу у справах молоді
і спорту Бурштинської міської ради: bur.molodi-i-sportu@ukr.net.
Заявки приймаються ДО 25.06.2015Р.
Обов'язково вказувати належність до ФРС
Орієнтовна кількість учасників - 25. При кількості заявок, яка перевищує цей ліміт, перевагу
у реєстрації мають учасники які є членами регіональних ФРС.
Заявки, подані не належним чином будуть видалятись.
10. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ.
Учасники рибальського турніру несуть повну особисту відповідальність за наслідки, до яких
можуть привести порушення ними правил поведінки на водоймі, спортивного режиму, норм
поведінки в громадських місцях.
11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Під час турніру категорично забороняється:
- купання;
- вживання спиртних напоїв;
- порушувати тишу під час турніру;
- засмічення зони лову та розташування.
УВАГА! За грубе порушення загальноприйнятих правил та норм поведінки в
суспільстві – НЕГАЙНА ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ!!!
Начальник відділу
у справах молоді і спорту
Бурштинської міської ради

Олексин Г.М..

