
Zawody spinningowe 

 

1. Jaką metodą rozgrywane są zawody spinningowe eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa 

Polski i Grand-Prix Polski? 

- Wszystkie zawodyeliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand-Prix Polskimuszą 

byd rozgrywane metodą wyłącznie na żywej rybie. 

2. Na jakich wodach bieżących czy stojących mogą odbywad się zawody spinningowe? 

- Zawody spinningowe mogą odbywad się zarówno na wodach bieżących jak i na wodach stojących? 

3. Według ilu wariantów regulamin dopuszcza rozegranie zawodów spinningowych z jednostek 

pływających? 

- Wariant I Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż dwóch zawodników i sędziego. 

Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej sędziemu w 

podbieraku. 

- Wariant II Obsada jednostki pływającej składa się nie więcej niż z dwóch zawodników. Zawodnik 

jest zobowiązany do przetrzymywania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do 

przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb zaliczanych 

do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewka, umieszczając ją na burcie jednostki pływającej w 

widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy rybę po czym natychmiast ją wypuszcza. 

- Wariant III (Teamy) Obsada jednostki składa się z drużyny dwuosobowej. Zawodnicy drużyny 

zobowiązani są do przetrzymywania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do 

przechowywania rybw dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb zaliczanych 

do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewka, umieszczając ją na burcie jednostki pływającej w 

widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy rybę po czym natychmiast ją wypuszcza. 

4. Jakiego napędu jednostki pływającej i jakiej mocy,  dopuszcza regulamin rozegrania zawodów 

spinningowych z jednostek pływających? 

- Zawodnik ma prawo używad do napędu jednosteki pływającej własnego silnika spalinowego lub 

elektrycznego. Moc silników określają przepisy ustanowione na dany akwen. Organizator w 

komunikacie nr 1 podaje moc silników dopuszczoną przez przepisy lokalne na danym akwenie. 

Jednostki pływające mogą się poruszad z maksymalną szybkością do 35 km/h, pod warunkiem że 

przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Obsadę jednostki pływającej obowiązująprzepisy żeglugi na 

wodach śródlądowych. 

5. Jaki akt normatywny reguluje sprzęt i przynęty stosowane w zawodach spinningowych? 

- Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniad warunki określone w R.A.P.R. 

(Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb)Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. 

6. Jakiego rodzaju przynęty mogą byd stosowane na zawodach spinningowych, a jakie przynęty są 

zabronione? 



- Jako przynęty mogą byd używane: woblery, błystki obrotowe, ripery, twistery, cykady, dewony. 

Przynętymogą byd uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema grotami 

bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru. Dozwolone są przynęty wykonane z gumy, plastiku, 

metalu, drewna i ich kombinacji. 

- Zabronione jest używanie przynęt, w których użyto materiałów do ich produkcji ze skóry, pióra, 

sierści naturalnych i syntetycznych. Używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty 

sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. 

7. Ile czasu powinna trwad tura zawodów, czy dopuszcza się skrócenie  trwania tury jeśli tak to ile 

musi trwad aby była uznana za rozegraną? 

- Czas trwania tury powinien wynosid od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie tury zawodówz 

przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby tura była 

uznana za rozegrana nie może trwad krócej niż 3 godziny. 

8. Podaj jakie sygnały obowiązują w zawodach spinningowych? 

- Pierwszy sygnał – podawany jest 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza zezwolenie 

na wyjście zawodników na wybrane stanowiska w sektorze. W zawodach rozgrywanych z jednostek 

pływających oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora. 

- Drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. 

- Trzeci sygnał – oznacza zakooczenie tury zawodów. 

9. Ile czasu mają zawodnicy na zdanie swoich kart startowych sędzimu? 

- Na zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje 15 minut od czasu trzeciego sygnału na zdanie 

karty startowej sędziemu przez zawodnika. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie 

zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje decyzję. 

- Na zawodach rozgrywanych z jednostek pływających 30 minutod czasu trzeciego sygnału na zdanie 

karty startowej sędziemu przez zawodnika. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie 

zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje decyzję. 

10 . Jakie są minimalne odległości pomiędzy łowiącymi w zawodach spinningowych? 

- Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosid 5 metrów, liczone 

wzdłuż linii brzegowej podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenia oraz 100 metrów 

podczas łowienia z jednostek pływających. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległości te 

mogą byd zmniejszone. 

11. Czy podczas zawodów rozgrywanych z brzegu można używad jakichkolwiek środkówtransportu, 

jeśli tak to jakich? 

- Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do zdania karty startowej 

zawodnicy mogą poruszad się wyłącznie pieszo. 



12. Z jakiej pomocy może korzystad a z jakiej nie może korzystad zawodnik podczas trwania tury 

zawodów rozgrywanych z brzegu? 

Zawodnikowi nie wolno korzystad 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 sobie udzielad wszelkiej 

pomocy z wyjątkiem podbierania ryb. 

13. Kto i kiedy ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia, mimo iż komunikat nr 2 

informował o możliwości brodzenia? 

Prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia ma tylko i wyłącznie organizator zawodów 

podczas odprawy technicznej. 

14. Czy regulamin zawodów spinningowych zezwala na łowienie w troligu? 

- Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest tylko i wyłącznie z jednostek zakotwiczonych lub 

dryfujących. Zabrania się łowienia w trolingu. 

15 Jakiej długości muszą byd łodzie i pontony ze sztywna podłogą aby mogły uczestniczyd w 

zawodach? 

Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą byd o długości minimum 3,60m. 

16. Czy regulamin zawodów spinningowych dopuszcza stosowanie urządzeo pomocniczych typu 

echosonda, urządzenia nawigacyjne, siniki manewrowe (elektryczne)? 

- TAK. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond, urządzeo nawigacyjnych oraz silników 

manewrowych (elektrycznych) podczas łowienia. 

17. Wymieo zasady i ryby łowione podczas zawodów spinningowych? 

 W zawodach spinningowych obowiązują okresy ochronne i wymiary ochronne określone w R.A.P.R 

(Regulaminie Amatorskiego Połowy Ryb). Do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb 

drapieżnych:boleo, brzana, głowacica, jaź,  kleo, lipieo, łosoś, okoo, pstrąg potokowy, tęczowy i 

źródlany, sandacz, sum, szczupak, trod , trod jeziorowa. 

18. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie zalicza się do punktacji, co określa obręb głowy ryby? 

- Obręb głowy ryby wyznaczają pokrywy skrzelowe. 

19. Ile ryb zalicza się do punktacji dla zawodnika? 

- Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika. 

20. Co jest podstawą klasyfikacji zawodników? 

- podstawa klasyfikacji zawodników są punkty zawodnika uzyskane za długośd złowionych ryb wraz 

z ewentualnymi punktami karnymi. 

21. Co oznacza miejsce „exaequo”? 



- Miejsce „ex aequo”, to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 

Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie 

wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy również numerowania miejsca drużyny. 

22.  Jaką ilością punktów sektorowych sędzia główny może ukarad zawodnika za rażące naruszenie 

regulaminu? 

- za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarad zawodnika dodatkowymi 

punktami karnymi w ilości 10 punktów sektorowych. 

23. Na jakiej podstawie ustala się wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze? 

- wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych 

przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, 

a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu 

miejscu, które by zajęli. 

24. Na jakiej podstawie ustala się wyniki klasyfikacji drużynowej w sektorze? 

- wyniki klasyfikacji drużynowej w sektorze ustala się na podstawie punktów sektorowych 

uzyskanych w sektorze przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika w sektorze drużynie zalicza 

się punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze 

danej kategorii plus 1. 

25. W jaki sposób ustala się wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach wieloturowych? 

-  wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach wieloturowych ustala się dodając punkty 

sektorowe uzyskane przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych 

decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik , który w kolejnych turach zawodów był 

zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji koocowej. 

Przyjednakowej sumie punktów sektorowych o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma 

punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza 

równośc powoduje przyznanie miejsca „ex aequo”.  Zawodnik zdyskfalifikowany we wszystkich 

turach nie jest klasyfikowany. 

26.W jaki sposób ustala się wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach wieloturowych? 

- wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach wieloturowychustala się dodając punkty sektorowe 

zawodników drużyny, które uzyskali w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych 

decyduje większa suma punktów zawodników drużyny, a następnie najdłuższa ryba złowiona w 

zawodach. Przy dalszej równiości przyznaje się punkty ex aequo. Zawodnicy uczestniczący tylko w 

jednej tuirze zawodów, zostają sklasyfikowani na koocu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności 

zajmowanych miejsc. 

27. Podaj przyczyny dyskwalifikacji zawodnika w turze zawodów? 

W turze zawodów zawodnik jest zdyskwalifikowanyza: 

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakooczeniu, 



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

- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie, 

- łowienie podczas przemieszczania się jednostki pływającej na nowe stanowisko, tzw. Troling 

- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, 

- nieprzestrzeganie regulaminu i ustaleo podjętych podczas odprawy technicznej, 

- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora. 

28. Podaj przyczyny dyskwalifikacji zawodnika w całych zawodach? 

W całych  zawodach zawodnik jest zdyskwalifikowany za: 

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

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 

- za niesportowe 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, 

- używanie osęki do „lądowania” ryb, 

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

 

 

 

 

 

 


