Regulamin łowiska

OBOWIĄZUJE OD 1.STYCZNIA 2015

Warunki ogólne
1.

Przed rozpoczęciem łowienia jest każdy zobowiązany do zakupienia zezwolenia od opiekuna jeziora oraz
zaznajomienia się z regulaminem połowu. W razie nieobecności opiekuna dzwonić na tel.: +420 774 861 187.

2.

Nie obowiązuje rezerwacja stanowiska można przyjechać kiedykolwiek i o którejkolwiek porze. Jeżeli jest plan
dojazdu nad jezioro w póżnych godzinach wieczorowych to trzeba oznajmić przyjazd opiekunowi jeziora (tel.: +420
774 861 187). Zakładając że łowimy dlużej niż 48g można rezerwować sobie konkretne miejsce (mapa jeziora).

3.

Każdy wędkarz zobowiązany jest do trzymania zezwolenia przy sobie. Zezwolenie jest wypisywane na konkretną
osobę i niewolno łowić osobie innej niż jaka widnieje na zezwoleniu!

4.

Łowienie:

5.



Z głownych brzegów wszystkimi dozwolonymi metodami.



Z boków tylko mucha oraz spining.

Osoba wędkująca zobowiązana jest do:


Posiadania narzędzia do wyjęcia haka, miarkę,dezynfekcję, podbjerak z małymi oczkami a łowiąc karpie
ramiona powinny być minimum 70cm (jest możliwość wypożyczenia całego wyposazenia).



W momencie jakiejkolwiek manipulacji z rybą każdy powinien posiadać dużą matę z uchwytami taką żeby
kazda część ryby została na macie, mata powinna być zawsze mokra.



Rybę od razu po zważeniu i zfotografowaniu wypuścić (max. 5 min.)

6.

Szczupak oraz sum uważamy za rybę szkodnika i nie wolno je wypuszczać powrotem do jeziora. W jeziorze pływa
sum Albin oraz sum afrykański te sumy powinno wypuścić natychmiast powrotem do jeziora.

7.

Łowienie na żywą czy martwą rybkę czy też jej części jest surowo zabronione!

8.

Dziecko do lat 10 może łowić na jedną wędkę do zezwolenia za darmo.

9.

Wszystkie ryby które mamy zamiar zabrać powinny zostac wpisane do zezwolenia od razu po ich złowieniu.

10.

Wędkarz oraz jego goście powinni zezwolić osobie kontrolującej wgląd do samochodu oraz rzeczy osobistych.
Odwiedziny mogą mieć miejsce tylko podczas światła dziennego.

11.

Pływanie pontonem tylko na własną odpowiedzialność!

12.

Zakaz celowego łowienia pstrągów oraz pstrąga źródlanego na spławik. Zakaz jest zniesiony przy łowieniu pod
lodem.

13.

Wlaściciele rocznych zezwoleń mają prawo do kontrolowania innych wędkarzy tak samo jak straż rybacka.

Warunki przy łowieniu karpi
1.

Zezwala się na łowienie na trzy wędki, każdy z maksymalnie jednym montażem, jednym jednohakiem
bezzadziorowym lub zagniecionym haczykiem lub zpiłowanym zadziorem.

2.

Łowienie na przynęty pochodzenia roślinnego, kulek proteinowych i pelety dozwolone przez cały rok. Połów na
przynęty zwierzęce (robaki, czerwone robaki) dozwolone tylko w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. W
pozostałe miesiące roku łowienie na przynęty zwierzęce ZAKAZANE!

3.

Zakaz korzystania z plecionki powyżej jednego metra nad ołowiem. Można wykorzystać grubą żyłkę, fluorokarbon
czy też leadkor.

4.

Zakaz stosowania systemów na twardo zalecane używania systemów tzw. Safety clip!

5.

Zakaz przechowywania ryb w workach pod jakimkolwiek pozorem.

6.

Wykorzystanie łódki do nęcenia pozwolone.

7.

Zakaz nęcenia nieugotowanymi twardymi ziarnami np. kukurydza, fasola, groch itp.

8.

Do oznakowania nęconego miejsca można wykorzystać tylko i wyłącznie marker typu tyczka. Po zakończeniu
łowienia od razu powinien być wyciągnięty.

9.

Wędkarze łowiący w nocy powinni mieć oświetlenie widoczne z 50ciu metrów.
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Warunki spiningu i wędkarstwo muchowe
1.

Łowienie tylko na jedną wędkę.

2.

Polów spinningiem oraz muchą pozwolony cały rok ze wszystkich brzegów. Wędkowanie z głównych brzegów
pozwolone tylko w bezpiecznej odległości od innych wędkarzy.

3.

Wszystkie sztuczne przynęty mogą być uzbrojone tylko w 1 haczyk, dwuhak oraz trój hak bez zadziorów!

4.

Wędkując metodą na muchę możemy mieć uwiązane maksymalnie 3 muchy bez zadziorów.

5.

Dla muchowców dajemy zezwolenie na wędkowanie z belly-boatu. Wędkowanie to zezwala się tylko w bezpiecznej
odległości od brzegu oraz wędkujących.

Zachowanie podczas wędkowania
1.

Zakazane jest jakiegokolwiek cięcie, zniszczenie i usunięcie nadbrzeżnej roślinności (drzewa, trawy, trzciny wodnej).

2.

Zakazane jest niszczenie wszelkich budowli hydrotechnicznych, fortyfikacji, zasypki i nawierzchni.

3.

Podczas wędkowania wędkarz musi być obecny w pobliżu, tak aby w razie potrzeby mógł manipulować wędziskami.

4.

Wędkarz zobowiązany jest do pomocy oraz nie utrudniania właścicielowi oraz policji CR w czynnościach
kontrolujących.

5.

Biwaki oraz namioty można rozkładać tylko z zezwoleniem do wędkowania.

6.

Czas wjazdu na łowiska jest max. 30 min. przed i 30 min. po terminie wydrukowanym na zezwoleniu (zob.
zezwolenie).

7.

Każdy wędkarz jest zobowiązany do utrzymania porządku łowiska. Zabrania się zostawiania śmieci na brzegu, lub
wyrzucania ich do jeziora. Worek na śmieci można uzyskać od opiekuna jeziora.

8.

Kiedy zostanie zauważone niewłaściwe zachowanie i nieostrożne obchodzenie się z rybą będzie natychmiast
wymuszone zakończenie wędkowania, bez odszkodowania i zakaz wędkowania na 1 rok.

9.

Za ewentualne kradzieże rzeczy i wypadki nie odpowiadamy!

10.

Rozpalanie ognisk dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach (ognisko, grill).

11.

Parkowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach.

Dzienne godziny połowu
miesiąc

początek wędkowania

koniec wędkowania

styczeń, luty, grudzień

8:00

16:00

marzec, listopad

7:00

17:00

kwiecień, październik

6:00

18:00

maj, wrzesień

6:00

20:00

czerwiec ,lipiec, sierpień

6:00

21:00

Okres ochronny ryb
1.

Od 1 stycznia do 15 czerwca:


2.

sandacz

Od 1 stycznia do 31 grudnia:


pstrąg pospolity, wszystkie rodzaje jesiotra, beluga wielka, lin



wszystkie kolorowe gatunki ryb (karp-koi, karaś złoty, lin niebieski oraz złoty, sum złoty i albinos, kleń)



wszystkie rodzaje ryb poniżej minimalnej dozwolonej długości ciała i ryb, które przekraczają maksymalną
dopuszczalną długość ciała
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Zezwolenie roczne
1.

Wędkowanie dozwolone wszystkimi spodobami (grunt, spławik, spining, mucha).

2.

Wędkowanie non-stop (24 hod.).

3.

Wędkowanie na 3 wędki.

4.

Możliwość zatrzymania 10 sztuk wszystkich wymienionych szlachetnych ryb wszystkie złowione szczupaki i sumy, 20
sztuk pstrąga / pstrąg źródlany (25 - 45 cm), lub ich kombinacji 1 sztuka ryba szlachetna = 2 sztuki pstrąg / pstrąg
żródlany.

5.

Dzienny limit to 2 sztuki szlachetnej ryby, lub 4 sztuki pstrąga / pstrąga żródlanego.

6.

Ryby szlachetne to karp (40 – 60 cm), amur (50 – 70 cm).

7.

Dodatkowe usługi, takie jak karawany, wypożyczenie łodzi nie są wliczone w zakup zezwolenia.

Roczne zezwolenie na wędkowanie spinningiem oraz mucha
1.

Wędkowanie dozwolone tylko spinningiem, muchą lub podlodowo.

2.

Wędkowanie tylko na 1 wędkę.

3.

Możliwe zostawić sobie 20szt. pstrąga / pstrąga żródlanego (25 – 45 cm), lub 5szt. sandacza (45 – 60 cm), lub ich
kombinacja. 1szt. sandacza = 4szt. pstrąga / pstrąga żródlanego. Możliwe zostawić sobie wszystkie szczupaki i
sumy.

4.

Wszystkie niewymienione gatunki ryb powinny być wypuszczone powrotem do jeziora z jak największą
ostrożnością!

5.

Dodatkowe usługi, takie jak karawany, wypożyczenie łodzi nie są wliczone w zakup zezwolenia.

Rekomendacja
Podczas fotografowania z rybą, gdy ryba powinna być nie więcej niż 50 cm nad ziemią, tak aby po vyśliżnięciu się
ryby upadła na matę, która musi być pod rybą. Fotografowanie z rybą nie powinno niepotrzebnie się wydłużyć trzeba rybę
jak najszybciej wrócić do wody. Podczas fotografowania rybę polewać wodą, tak, żeby jej ciało nie wyschło. Zawsze
umieszczaj rybę całym ciałem na mokrą matę.
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