
Koło PZW 178 w Gostyniu 

Sponsor, Sklep Drapieżnik w Gostyniu 

 

                                                        

REGULAMIN  ZAWODÓW 

I Otwarte Zawody Spinningowe Teamów z Łodzi 

o Puchar Sklepu Wędkarskiego „DRAPIEŻNIK” 

 

1. Miejsce i termin zawodów; 

Jezioro Cichowo, zbiórka przy plaży, godz. 6,00 w dniu  01.09.2019 roku.  

2. Ramowy plan godzinowy; 

6,00 – zbiórka zawodników 

6,00 / 7,00 – wodowanie łodzi, rejestracja, sprawy organizacyjne, losowanie sektorów 

7,00 / 10,30 - I Tura Zawodów 

10,30 – Zmiana sektorów 

10,30 / 14,00 – II Tura Zawodów 

14,00 – podsumowanie, poczęstunek, wręczenie pucharu i upominków 

ok. 15,30 – zakończenie zawodów 

3. Postanowienia ogólne 

• Organizatorzy zawodów ustalają że obowiązuje przyjęty regulamin 

wędkowania oraz system punktacji. 

• Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej (parami). 

• Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i 

zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

• Każdy uczestnik zawodów zgadza się z postanowieniami RODO oraz wyraża 

zgodę na publikację imiennych wyników i zdjęć ze swoim wizerunkiem. 

4. Uszczegółowienie  regulaminu 

• W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające Kartę Wędkarską oraz 

pozwolenie na wędkowanie na Jeziorze Cichowo. 

• Zawody będą rozgrywane z łodzi uczestników. Łodzie muszą być wyposażone 

w sprzęt określony aktualnymi przepisami prawnymi. 

• W czasie rejestracji uczestników zostanie podany sposób komunikowania się 

zawodników z sędziami. 

• Zawodnicy wędkują w wyznaczonym przez organizatora obszarze. 

• Minimalne odległości pomiędzy łodziami powinny wynosić 50 m. 

• Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, zawodnik do chwili okazania ryb 

sędziemu jest zobowiązany do ich przechowywania w siatce. 



 

• Zabrania się stosowania metody trollingu.   

• Zgłoszona ryba, jej długość i gatunek zostanie odnotowany w karcie startowej 

i potwierdzone podpisem zawodnika i sędziego 

• Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych 

z jednoczesnym wskazaniem ich minimalnych wymiarów;                                                    

- szczupak  50 cm                                                                                                                 

- sandacz    50 cm                                                                                                               

- sum           70 cm                                                                                                                    

- okoń          18 cm 

5. Punktacja    

• Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do 

pełnych centymetrów „w górę”, powyżej minimalnych wymiarów określonych 

przez organizatora. 

• Za złowione ryby, odnotowane w karcie startowej przyznaje się punkty 

zgodnie z poniższą zasadą; 

-  szczupak 750 pkt za wymiar minimalny (ochronny) + 50 pkt za każdy kolejny 

„rozpoczęty” centymetr powyżej tego wymiaru 

-  sandacz 750 pkt za wymiar minimalny (ochronny) + 50 pkt za każdy kolejny 

„rozpoczęty” centymetr powyżej tego wymiaru 

-  sum 700 pkt za wymiar minimalny (ochronny) + 70 pkt za każdy kolejny 

„rozpoczęty” centymetr powyżej tego wymiaru 

-  okoń 50 pkt za wymiar minimalny (ochronny) + 20 pkt za każdy kolejny 

„rozpoczęty” centymetr powyżej tego wymiaru 

 

 

                                                                                                      Organizator Zawodów 


