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Regulamin XIII Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Parami z Łodzi  
o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego. Bobięcino 17. 08. 2014 r. 

 

1. Organizator:  
Koło Wędkarskie PZW „KARAŚ” w Miastku  
Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse  

2. Patronat Honorowy: „Firma DRAGON” 

3. Miejsce i termin zawodów: 
Zawody w kategorii spinning parami z łodzi rozegrane zostaną ze sprzętu pływającego 
dopuszczonego przez organizatora: łodzie oraz pontony. Organizator nie zabezpiecza sprzętu 
pływającego dla startujących zawodników. Każdy wędkarz startujący w zawodach 
zobowiązany jest do posiadania kapoka ratunkowego i pływania w nim podczas startu w 
zawodach w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa pływania na łodzi i pontonie zgodnie 
z wymogami obowiązującej ustawy.  

Pływać można wyłącznie używając wioseł i silników  elektrycznych, nie dopuszcza się 
silników spalinowych. Obszar NATURA 2000.  
Zawody rozegrane zostaną na j. Bobięcińskim Wielkim w dniu 17. 08. 2014 r. 
Miejsce zbiórki, zapisy uczestników i wodowanie sprzętu pływającego: plaża nad Jeziorem 
Bobięcińskim Małym w miejscowości Bobięcino.  

4. PLAN ZAWODÓW:  

600-630 Zapisy zawodników, obowiązująca opłata startowa 35,00 zł od zawodnika (70,00 zł od 
pary startowej) 

630-700 Odprawa sędziowska, omówienie regulaminu przygotowanie do startu  
700-1300 CZAS TRWANIA ZAWODÓW  
1300-1330 Dodatkowy dla zawodników czas na dotarcie do Komisji Sędziowskiej  
1330-1400 Praca Komisji Sędziowskiej  

1400-1500 Ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród wg zajętych miejsc, nagrody za 
największego złowionego szczupaka, największego złowionego okonia. Losowanie 
nagrody specjalnej silnika elektrycznego do łodzi oraz nagród dodatkowych.  
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5. Zasady uczestnictwa: 

 Czas trwania zawodów wynosi 6 godz. łowienia plus 30 minut na dopłynięcie i stawianie się 
do Komisji Sędziowskiej celem zważenia i zmierzenia złowionych ryb. W trakcie 30 min. na 

dopłynięcie zawodnik nie ma prawa łowić ryb. 

 W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i posiadające kartę wędkarską  

 Zawodnicy mogą udzielać sobie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,  

 Dopuszczone jest holowanie pary przez parę wędkujących zawodników tylko i wyłącznie w 
czasie dodatkowych 30 minut na dopłynięcie po regulaminowym zakończeniu wędkowania.  

 Zabrania się przekazywania złowionych ryb pomiędzy wędkującymi parami  

 Zawody zostaną rozegrane na martwej rybie. Po zakończeniu zawodów złowione ryby 
pozostają do dyspozycji organizatora.  

 Obowiązuje opłata startowa w wysokości 35,00 zł od zawodnika płatna przy zapisywaniu w 
dniu zawodów 

 W zawodach obowiązują następujące limity złowionych ryb: szczupak 2 szt., okoń 10 szt. na 
jednego zawodnika (para łącznie szczupak 4 szt. okoń 20 szt.) 

 Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w 
Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.  

 Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki  

 Zaleca się stosowanie kotwic i haków bezzadziorowych, lub pozbawionych zadziorów  

 Każdy zawodnik musi być wyposażony w siatkę do przechowywania ryb  

 Minimalna odległość pomiędzy łowiącymi załogami powinna wynosić min. 50 m.  

 W czasie odprawy sędziowskiej podane będą metody komunikowania się z Komisją 
Sędziowską 

 Zawody zostaną rozegrane, jako jednoturowe z jednostek pływających. Organizator 
dopuszcza wyłącznie łodzie i pontony. 

 Dopuszcza się łowienie metodą spinningową, boczny trok, drop shot. Zabrania się trolingu 
w trakcie zawodów  

 W zawodach dopuszcza się korzystanie z echosondy.  
6. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:  

 Okazanie Komisji Sędziowskiej do ważenia ryb niewymiarowych oraz niespełniających 
wymogów określonych przez organizatora, ilości ryb większej niż obowiązujący w 
regulaminie limit 
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 Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub spożywanie środków 
zmniejszających tą dyspozycję w trakcie trwania zawodów  

 Używanie niedozwolonych metod połowu  

 Przekazywanie ryb innemu zawodnikowi 

 Zgłoszenie się do Komisji Sędziowskiej po regulaminowym czasie zakończenia zawodów  
7. Do punktacji zaliczane będą tylko następujące gatunki ryb drapieżnych:  

 Szczupak, wymiar ochronny do 50 cm  

 Okoń, wymiar ochronny do 18 cm  
8. Punktacja:  

Za każdy 1 gram złowionych ryb przyznaje się 1 pkt. Przy równej ilości punktów decyduje 
największa złowiona ryba mierzona w cm.  

Wygrywa para z największą ilością punktów. Następnie do szóstego miejsca kolejne pary wg 
największej ilości zdobytych punktów.  

9. W kategorii największy szczupak i okoń wygrywa zawodnik, który złowił najdłuższego 
szczupaka i okonia mierzonego w cm. Długość ryby mierzymy od nasady pyszczka do 
maksymalnej długości płetwy ogonowej.  

10. Postanowienia końcowe:  

 W trakcie zawodów obowiązuje tylko i wyłącznie regulamin zawodów  

 W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.  
 


