Merkblatt für die Regeln an unseren Gewässern
=====================================
Der Vorstand bittet dringend darum, die nachfolgenden Regeln
beim Angeln an unseren Gewässern zu beachten:
1.)

Sauberkeit; leere Verpackungen, Schnurreste, Haken sowie
Zigarettenkippen sind mitzunehmen und zuhause zu
entsorgen

2.)

Offenes Feuer und Grillen auf dem Boden ist untersagt,
Grillen mit Sicherheitsabstand zum Boden ist erlaubt z.B.
kleiner Kugelgrill oder Einweggrill

3.)

Bei zeitweiligem Verlassen des Angelplatzes sind die Ruten
aus dem Wasser zu nehmen

4.)

Beim Spinnangeln ist nur eine Rute erlaubt, andere Angeln
sind aus dem Wasser zu nehmen

5.)

Das Übertragen von Fängen auf Angelkollegen ist nicht
erlaubt

6.)

Gefangene Fische sind sofort einzutragen. Die erlaubten
Fangmengen sind auf der Fangkarte eingetragen und
unbedingt einzuhalten

7.)

Das Angeln mit Drillingen ist nur mit Kunstköder oder
Köderfisch und nur auf Raubfisch erlaubt

8.)

Graskarpfen sind immer schonend zurückzusetzen.

Die Einhaltung dieser Regeln wird in Zukunft stärker kontrolliert und
bei Zuwiderhandlungen vom Vorstand mit Strafen belegt.

Der Vorstand

Pouczenie dotyczące zasad obowiązujących na obszarach wodnych
Zarząd pilnie prosi o przestrzeganie następujących zasad podczas wędkowania
na obszarach wodnych:

1. Czystość: Puste opakowania, resztki żyłek i niedopałki papierosów należy
zabierać do domu w celu ich utylizacji.
2. Zabrania się rozpalania otwartego ognia i grillowania na gołym podłożu.
Dozwolone jest grillowanie w bezpiecznej odległości od podłoża.
3. Przy czasowym opuszczaniu łowiska wędki muszą być wyjęte z wody.
4. Podczas spinningowania dozwolona jest tylko jedna wędka, pozostałe
wędki muszą być wyjęte z wody.
5. Przekazywanie złowionych ryb innym wędkarzom jest niedozwolone.
6. Połowy ryb należy niezwłocznie zarejestrować. Dozwolone ilości
połowów muszą być wpisane do karty połowowej i być ściśle
przestrzegane.
7. Wyjmowanie złowionych ryb z wody w celach fotograficznych, a
następnie wrzucanie ich z powrotem do wody jest niedozwolone.
8. Połów ryb przy użyciu haczyków kotwiczek dozwolony jest tylko na
sztuczną przynętę lub ryby przynętowe i tylko dla ryb drapieżnych.
9. Amury białe należy zawsze delikatnie wypuścić na powrót do wody.
10.Nowi członkowie bez egzaminu mogą wędkować tylko w towarzystwie
członka posiadającego zezwolenie. Egzamin należy zdać w ciągu 12
miesięcy.
11.Głośna muzyka i uroczystości rodzinne nie są dozwolone, zakłóca to
spokój wędkarzy i ryb.
12.Spanie w namiotach jest dozwolone tylko przez 3 noce z rzędu.
13.Dostępne krzesła po użyciu należy odstawić na miejsce.

Przestrzeganie tych zasad będzie w przyszłości ściślej kontrolowane, w
przypadku nieprzestrzegania przepisów zarząd nałoży kary.

Zarząd

Правила поведения на водоемах
Правление настоятельно призывает Вас соблюдать следующие правила во
время рыбалки:
1.) Чистота: пустые упаковки, обрывки лески, а также окурки следует забрать с
собой и утилизировать дома.
2.) Открытый огонь и гриль на земле запрещены. На безопасном расстоянии от
земли гриль допускается.
3.) При временном удалении от места рыбалки, удилища следует достать из
воды.
4.) Во время ловли со спиннингом разрешена только одна удочка, другие удочки
следует достать из воды.
5.) Переносить улов на других рыболовов запрещено.
6.) Выловленную рыбу следует незамедлительно вносить в карточку вылова. В
ней также указаны разрешённые нормы вылова, которые должны соблюдаться.
7.) Вылавливать пойманную рыбу из воды для фото и забрасывать обратно
запрещено.
8.) Рыбалка на тройник возможна только на искусственную наживку и
искусственную рыбу, и разрешена только на хищных рыб.
9.) Белого амура (травяной карп) всегда следует осторожно отпускать.
10.) Новым участникам, ещё не сдавшим экзамен, рыбалка разрешается только
при сопровождении участника с разрешением. Экзамен следует сдать в течение
12 месяцев.
11.) Громкая музыка и семейные торжества не разрешены, это мешает другим
рыболовам и рыбам.
12.) Ночевка в палатке разрешена только 3 ночи подряд.
13.) Стулья следует вернуть на место после использования.
Соблюдение этих правил будет более тщательно контролироваться в будущем.
В случае нарушения будут налагаться штрафы.
Правление

