REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA STAWIE TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO "KOŚCIELEC"
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Do amatorskiego połowu ryb uprawnieni są członkowie Towarzystwa Wędkarskiego "Kościelec".
Połów ryb możliwy jest od 1 stycznia do 31 grudnia po opłaceniu wymaganych składek członkowskich.
Zezwala się na:
3.1. połów ryb całą dobę
3.2. wędkowanie na dwie wędki
3.3. połów ryb na wszystkie dozwolone prawem przynęty
3.4. połów ryb metodą spławikowo - gruntową na całym stawie (za wyjątkiem wędkowania z brzegu od strony
ul. Szpitalnej) z zachowaniem minimalnej odległości 10 metrów od mnicha spustowego.
3.5. wędkowanie techniką spinningową i muchową na całym stawie z zachowaniem minimalnej odległości 10
metrów od mnicha spustowego.
Na łowisku obowiązuje roczny limit złowionych ryb wyrażony w punktach.
Każdemu wędkarzowi w ramach rocznego zezwolenia na wędkowanie przysługuje limit 50 punktów, w ramach
limitu wędkarze zobowiązani są do rejestrowania następujących gatunków ryb przeznaczonych do zabrania
z łowiska:
4.1. Pstrąg, lin, okoń (powyżej 25 cm), leszcz (powyżej 35 cm)- 1 punkt/sztuka,
4.2. Karp, amur - 2 punkty/sztuka,
4.3. Szczupak, sandacz - 5 punktów/sztuka,
4.4. Jesiotr - poza limitem punktowym 1 sztuka na rok,
4.5. Sum - poza limitem punktowym,
4.6. Po wyczerpaniu rocznego limitu 50 punktów można wędkować wyłącznie po opłaceniu kolejnej składki na
zarybienie i zagospodarowanie.
4.7. Opłacenie dodatkowej składki na zarybienie i zagospodarowanie możliwe jest nie wcześniej niż 1 września.
Tygodniowy limit złowionych ryb:
5.1. 10 punktów łącznie dla wszystkich gatunków ryb objętych limitem połowu w tym nie więcej niż 3 sztuki
karpia.
Dzienny limit złowionych ryb:
6.1. Karp - 2 sztuki
6.2. Pstrąg - 3 sztuki
6.3. 5 sztuk łącznie dla wszystkich gatunków ryb objętych limitem połowu,
6.4. 5 kg łącznie dla pozostałych ryb nie objętych punktacją za wyjątkiem suma i jesiotra.
Wymiary ochronne ryb na stawie Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec:
7.1. Karp - do 35 cm i powyżej 60 cm (górny wymiar ochronny),
7.2. Szczupak - do 50 cm i powyżej 70 cm (górny wymiar ochronny),
7.3. amur - do 50 cm,
7.4. Lin - do 30 cm,
7.5. Leszcz - powyżej 50 cm (górny wymiar ochronny),
7.6. Pozostałe ryby zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Każdy wędkujący niezwłocznie po złowieniu ryby (przeznaczonej do zabrania) z gatunków objętych limitem
połowu, zobowiązany jest do wpisu w rejestrze połowów następujących danych: data i godzina połowu, gatunek
złowionej ryby, wymiar złowionej ryby (z dokładnością do 1 cm), liczby punktów, sumy punktów narastająco.
Złowione ryby objęte limitem połowu obowiązkowo muszą być wpisane do rejestru i przetrzymywane
w regulaminowej siatce, aż do zakończenia wędkowania w danym dniu, aby umożliwić kontrolę złowionych ryb.
Wyjątek stanowią ryby łososiowate, które niezwłocznie po złowieniu mają zostać uśmiercone.
Przy stwierdzeniu przez kontrolujących niewpisania do rejestru złowionych ryb objętych limitem, członek
Towarzystwa zostanie ukarany. Karę wymierza Sąd Koleżeński.
Każdy wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska podczas łowienia ryb oraz po
zakończeniu połowu.
Wędkujący na łowisku dobrowolnie poddaje się kontroli członkom Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec lub
innym służbom uprawnionym do kontroli. Podczas kontroli wędkujący zobowiązany jest okazać dokumenty
uprawniające do połowu ryb wraz z rejestrem połowu ryb oraz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.
Towarzystwo Wędkarskie "Kościelec" ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania,
ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów. Z powodu zamknięcia łowiska nie przysługuje rekompensata.
Informacja o ewentualnym zamknięciu łowiska musi zostać zamieszczona na tablicy informacyjnej.

14. Zabrania się:
14.1. całkowitego połowu na obszarze objętym ochroną tzw. tarlisku,
14.2. łowienia ryb w ramach limitu innego Członka Towarzystwa,
14.3. kąpieli w stawie,
14.4. podmiany ryb przetrzymywanych w siatce,
14.5. samowolnej ingerencji w infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzeni będącej w użytkowaniu
Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec.
14.6. głośnego zachowywania się i spożywania alkoholu.
15. Zabrania się połowu ryb oraz przebywania w okolicy stawu młodzieży do lat 14 bez opieki osoby dorosłej.
16. Wędkarze łowiący na łowisku dobrowolnie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku jak również zdjęć
ze złowionymi rybami w pierwszej kolejności Towarzystwu Wędkarskiemu "Kościelec". Zdjęcia te mogą być
wykorzystywane przez Towarzystwo w celach promocyjnych.
17. Młodzież w wieku do 14 lat niezrzeszona w TWK ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką i w ramach
uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby uprawnionej. Metodą gruntowo - spławikową mają
prawo wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm
osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
18. Członek TWK ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek
do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez
współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na zarybienie. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy
wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.
19. Pozostałe przepisy nieujęte niniejszym regulaminem obowiązują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Ryb PZW.
20. Karą za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może być:
20.1. nagana udzielona na Walnym Zebraniu,
20.2. ukaranie w postaci dodatkowych prac społecznych na rzecz Towarzystwa,
20.3. zawieszenie w prawach Członka Towarzystwa,
20.4. wykluczenie z Towarzystwa Wędkarskiego "Kościelec",
20.5. rodzaj i wysokość kary ustala Sąd Koleżeński.
Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Wędkarskiego "Kościelec" dnia 29 grudnia 2015r.

*Załącznik nr 1. Tabela przykładowej rejestracji złowionych ryb w rejestrze połowów:
Data i godzina
(d-m, godzina)
14. 04. 15:40
14. 04. 16:10
14. 04. 16:30
01.05. 7:00
01.05. 7:30
02. 05. 9:30
02. 05. 9:45
03. 05. 15:20
03. 05. 15:50
09. 06. 17:40
09.06. 18:10
09.06. 18:20
19.06. 21:30
22. 06. 19:30

Gatunek ryby Długość ryby
KARP
LESZCZ
KARP
SZCZUPAK
SZCZUPAK
OKOŃ
SZCZUPAK
KARP
KARP
KARP
JESIOTR
LIN
SUM
PSTRĄG

47
37
51
57
62
31
58
43
53
42
87
38
90
37

Ilość
punktów

Suma punktów
narastająco

2
1
2
5
5
1
5
2
2
2
--1
--1

2
3
5
10
15
16
21
23
25
27
27
28
28
29

Po wyczerpaniu limitu 50 punktów wędkowanie jest możliwe wyłącznie po
opłaceniu kolejnej składki za zarybienie i zagospodarowanie wód

