
 

 

  

  

  

1. Ogólne zasady rozegrania zawodów.  

Okręgowy Kapitanat Sportowy na ten rok przewidział cykl zawodów pod wspólną nazwą 

„PUCHAR 3 RRZEK”. W  ramach tego cyklu planowano rozegranie następujące zawody 

towarzyskie:  

Puchar Wieprza, Puchar Pilicy, Puchar Wisły.  

Zawody te uczestniczą w punktacji spinningowego Grand Prix Okręgu i jednocześnie zostanie 

wyłoniony zwycięzca cyklu trzech zawodów na najlepszych rzekach naszych stron.  

Zawody te zostaną rozegrane metodą klasyczną i prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna 

oraz klasyfikacja drużynowa (dwóch zawodników).  

2. Data rozegrania zawodów.  

Zawody zostaną rozegrane w dniu 21 września 2014r.  w godzinach 6.30 – 16.00.  

3. Miejsce rozegrania zawodów.  

Rzeka Wieprz w okolicach miejscowości Baranów, starorzecza.  

Puchar Rzeki Wieprz 
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Dwa sektory po dwóch stronach rzeki w górę i w dół rzeki od mostu na drodze Baranów – 

Drązgów  

(Ułęż)  

  

4. Biuro zawodów.  

Biuro zawodów znajdować się będzie w oznaczonym miejsce na drodze koło przepompowni  

(skręt przy figurce)  

  

5. Zgłoszenie i prawo startu.  

Prawo Startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu oraz członkowie innych 

Okręgów PZW ( w miarę posiadanych przez organizatora miejsc), którzy zostali zgłoszeni przez 

macierzyste Koła i Kluby lub zgłaszają się indywidualnie.  

Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału do dnia 19.09.2014r. (piątek) w 

formie: e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzw.pl   

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko osoby startującej oraz nazwę Koła lub Klubu.  

Zawodnicy i drużyny, które nie zostały zgłoszone w w/w sposób lub po terminie nie maja prawa 

startu w zawodach.  

6. Zasady finansowania.  

Opłata startowa wynosi 30 zł. za zawodnika i pokrywana jest przez macierzyste Koła i Kluby. 

Zawodnicy, który nie zostali zgłoszenie przez macierzyste Koła i Kluby oraz zawodnicy spoza 

Okręgu PZW w Radomiu zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej indywidualnie, przed 

rozpoczęciem zawodów, pod rygorem niedopuszczenia do startu.  

Opłata startowa jest pobierana (należna) także za zawodników zgłoszonych, ale nie przybyłych 

na zawody.  

  



 

  

   

7. Formuła zawodów.  

Zawody zostaną rozegrane w jednej turze i prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz 

klasyfikacja drużynowa. Drużyna składa się z dwóch zawodników. W całym cyklu „PUCHAR 3 

RZEK” skład drużyny nie może ulec zmianie.  

Zawody rozegrane zostaną metodą klasyczną  

8. Organizator zawodów.  

Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy wsparciu 

pracowników Biura ZO.  

Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów, posiłek przed i po zawodach, 

napoje.  

9. Komisja sędziowska zawodów.  

W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:  

Kol. Andrzej Lipiński – Sędzia Główny,  

Kol. Daniel Kowalski – Sędzia Sekretarz,  

10. Szczegółowy program zawodów.  

Niedziela 21.09.2014r.   

6.30 – przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie listy obecności  

7.00 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,  

7.30 - pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 

zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska w sektorze.   

8.00 - drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów, 15.00 

- trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.  

Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas 

(30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.  

 

11.  Regulamin zawodów.  

Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w 

oparciu o Regulamin zawodów spinningowych metoda klasyczna z brzegu opracowany przez 

Okręgowy Kapitanat Sportowy, który stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.   

12. Nagrody w zawodach.  

  

  



 

W zawodach przewidziane są następujące nagrody:  

- dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej przewidziane są puchary 

okolicznościowe,  

- zawodnicy sklasyfikowanych na miejscach 1-6 w klasyfikacji indywidualnej otrzymują dyplomy 

pamiątkowe,  

- zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 w klasyfikacji indywidualnej otrzymują certyfikat o 

poniższej wartości:  

- I miejsce – 300 zł.  

- II miejsce – 200 zł.  

- III miejsce – 100 zł.  

- miejsca IV-VI – 50 zł.  

Certyfikaty upoważniają do zakupu dowolnego sprzęty sportowego i wędkarskiego, który 

zostanie rozliczony przez Biuro Zarządu Okręgu.  

- dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej przewidziane są puchary 

okolicznościowe,  

- zawodnicy sklasyfikowanych na miejscach 1-6 w klasyfikacji indywidualnej otrzymują dyplomy 

pamiątkowe,  

- dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej przewidziane są puchary 

okolicznościowe dla drużyny,  

- zawodnicy sklasyfikowanych na miejscach 1-6 w klasyfikacji drużynowej otrzymują dyplomy 

pamiątkowe dla każdego zawodnika i koła/klubu.  

  

13. Uwagi końcowe.  

- Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowy w trakcie zawodów.  

- Organizator zapewnia dla uczestników prowiant oraz gorący posiłek po zawodach i napoje.   

- Przypominamy, że zawodnicy do lat 16-tu uczestniczący w zawodach muszą znajdować się pod 

opieką osoby dorosłej, biorącej za nią odpowiedzialność.   

- Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz brodzenia. Umożliwia się jedynie 

przejście przez wodę w obuwiu do pasa.  

- Wg zasad etycznych startujący zawodnicy powinni opuścić zawody po uroczystej odprawie 

kończącej zawody wędkarskie,  

- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku niskiej liczebności 

zgłoszonych zawodników lub przypadku pojawienia się niekorzystnych zjawisk pogodowych.  

   

       

Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego  

PZW w Radomiu  

Włodzimierz Przybylski  
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REGULAMIN    

OKRĘGOWYCH TOWARZYSKICH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH (metoda klasyczna)  

  

1. TEREN ZAWODÓW  

- Zawody będą odbywać na wodach bieżących lub stojących wskazanych przez organizatora.   

  

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH  

- Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w 

R.A.P.R.  

Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.  

- Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz 

z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska.  

  

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW  

- Zawody zostaną rozegrane w jednej turze i prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i 

drużynowa bez podziału na kategorie wiekowe.  

- Zawody rozegrane zostaną metodą klasyczną na martwej rybie.  

- Zabrania się udzielania pomocy: - w podbieraniu złowionej ryby, - w holowaniu ryby.  

- Czas trwania tury będzie wynosić 7 godzin.  

- Obowiązują następujące sygnały:  

- pierwszy sygnał - oznacza wyjście zawodników i następuje na 30 min przed rozpoczęciem 

łowienia. W tym czasie nie wolno łowić.  

- drugi sygnał – początek łowienia.  

- trzeci sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów.  

Po tym sygnale obowiązuje określony czas (maksymalnie 30 minut) na stawienie się 

zawodników do Komisji Sędziowskiej.  

- Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez 

siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić  25 

metrów liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu. Za zgodą zainteresowanych 

zawodników odległość ta może być zmniejszona.  

- Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz brodzenia. Umożliwia się jedynie 

przejście przez wodę w obuwiu do pasa.  

- Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do końca ustalonego czasu 

powrotu zawodników, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo.   

- Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób 

postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach.  

- Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie 

informacji). Zawodnicy mogą między sobą udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania 

złowionych ryb.  

- Po złowieniu limitu dziennego ryb zawodnik ma obowiązek zaprzestać łowienia ryb i udać się 

do wagi.   

- Czas zakończenia łowienia liczony jest do momentu zgłoszenia się zawodnika przy wadze, w 

przypadku posiadania przez zawodnika limitu dziennego ( kompletu), sędzia odnotowuje czas 

w karcie startowej i przyznaje premię punktową.   



 

- Zawodnik musi być obecny przy ważeniu i mierzeniu zgłoszonych do wagi ryb.  

- Pomiaru i ważenia ryb dokonuje sędzia zawodów, zawodnik ani trener nie może mieć kontaktu 

z mierzoną czy ważoną rybą.  

- Podpisanie karty startowej przez zawodnika stanowi zaakceptowanie wyniku uzyskanego przez 

zawodnika w zawodach.  

- Decyzja Komisji Sędziowskiej o uznaniu ryby za wymiarową nie podlega kwestionowaniu.  

- Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach za:  

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,  

- przemieszczanie się inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,  

- niestawienie się do komisji wagowej po ustalonym czasie powrotu z łowiska,  

- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,  

- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy, - przedłożenie 

komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, - łowienie w innym niż określone przez organizatora 

łowisku.  

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,  

- za nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego 

czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), - przedłożenie 

komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,  

- przekroczenie dziennego limitu ilościowego,  

- używanie osęki do „lądowania” ryb,  

- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.  

  

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH  

- W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb 

drapieżnych: boleń, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak.  

- Obowiązują dzienne limity ilościowe i okresy ochronne łowionych ryb określone 

w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.  

Wprowadza limit ilościowy połowu i wymiar ochronny:  

• okonia – 10 szt. – 18 cm,  

• suma – 1 szt. – 70 cm,  

• bolenia - 2 szt. – 40 cm,  

• szczupaka – 2 szt. – 50 cm, • sandacza – 2 szt. – 50 cm,  

• jaź, kleń – 5 szt. – 25 cm.  

- Ogólna ilość złowionych ryb, nie może przekraczać 10 szt.  

- Wymienione gatunki ryb mogą stanowić komplety mieszane.  

- Nie obowiązują limity wagowe,  

- Każdą złowioną i zabieraną w zawodach rozgrywanych metodą klasyczną rybę należy    

niezwłocznie zabić, zakazuje się łamana kręgosłupa ryby.  

- Ryba dostarczona do wagi musi być martwa , o stanie ryby decyduje sędzia główny zawodów.  

- Ryby złowione w zawodach zabezpiecza Komisja Sędziowska.  

  

5. PUNKTACJA  

-zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.  



 

- tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 20 punktów za każdą minutę do 

czasu zakończenia zawodów od czasu zgłoszenia się z limitem ilościowym(kompletem) do 

wagi, - za rybę zabrudzoną odlicza się 10 % od ogólnej wagi ryb,  

- wynik zawodnika stanowi suma punktów za wagę i premię.  


