
SPINNINGOWE ZAWODY WĘDKARSKIE  

w ramach III Wędkarskiego Grand Prix 

Orzysz, 3 maja 2015 
 

 

1. Miejsce i data: 

a) Jezioro Orzysz 

b) niedziela, 3.05.2015, godz. 7:00  

c) zbiórka uczestników na Plaży Miejskiej o godz. 6:30 
 

2. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (tel. 87 423 01 86, mosir@orzysz.pl) 
 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie udziału w terminie do piątku 1 maja 

i uiszczenie opłaty wpisowej w dniu zawodów w wysokości 10 zł.  

b) zgłoszenia przyjmowane są w sklepie „Ochotka” i w biurze MOSiR osobiście, telefonicznie lub drogą 

mailową na adres mosir@orzysz.pl 
 

4. Przebieg zawodów 

a) w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb ustalonego przez PZW 

b) zawody rozgrywane są z łodzi 

c) w trakcie zawodów na jednej łodzi może znajdować się maksymalnie dwóch zawodników 

d) zawodnicy mogą korzystać z własnych łodzi, bądź też z łodzi udostępnionych przez Organizatora (ilość 

łodzi ograniczona), po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przy dokonywaniu zgłoszenia  

i uiszczeniu wraz z opłata wpisową kosztu wypożyczenia w wysokości 10 zł 

e) zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne zezwolenie wędkarskie  

f) od sygnału rozpoczynającego zawody, dozwolone jest używanie jedynie wioseł 
 

5. Zasady punktacji: 

a) zawody rozgrywane są na tzw. żywej rybie 

b) zawodnicy mają prawo zgłoszenia do punktacji dowolną ilość złowonnych ryb spełniających ustalony 

wymiar po czym wypuszczają złowione ryby do wody 

c) wymiary zostaną określone w dniu zawodów 

d) punkty przydzielane są w zależności od wymiaru złowionej ryby, według zasady: 

 szczupak: 

- za określony wymiar 500 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

 okoń: 

- za określony wymiar 50 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt. 

e) obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra 

f) zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów  

g) wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby 
 

6. Nagrody: 

 trzej najlepsi zawodnicy według punktacji końcowej, a także zawodnik, który złowi największa rybę, 

otrzymają nagrody rzeczowe 
 

7. Informacje dodatkowe: 

a) w trakcie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu 

b) zawodnik podlega dyskwalifikacji za: 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  

 wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu 

 udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, a także przekazywanie lub 

przyjmowanie złowionej ryby 

 niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników  

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną 

 zabranie z łowiska złowionej ryby 

 używanie przynęt niezgodnych z przepisami 
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