
Przedstawiamy Państwu regulamin oraz plan zawodów.  
„Zawody spinningowe teamów z łodzi ROBINSON ”  
TERMIN I MIEJSCE:  
ZAWODY TEAMOWE odbędą się dnia: 30.09.2018 na zalewie: KORONOWSKIM - Jeden 
sektor.  
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE DNIA: 29.09.2018r. 
MOŻLIWOŚĆ WĘDKOWANIA, TRAKTOWANEGO JAKO TRENING PRZED  
ZAWODAMI. ORGANIZAORZY: 
Firma ROBINSON  
BIURO ZAWODÓW: 
 
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie ośrodka marina Pietrzyska i będzie czynne 
w dniu imprezy 30.09.2018 r. 
 
2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić dokument ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość, oraz odebrać pakiet startowy.  
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1. Prawo startu w zawodach mają 2-osobowe drużyny na łodziach, z opłaconym 
wcześniej startowym z listy osób startujących. 
 
2. W 2-osobowym Teamie mogą wystartować dwie osoby pełnoletnie, lub jedna osoba 
pełnoletnia oraz jedna osoba niepełnoletnia. W takim przypadku należy dostarczyć 
oświadczenie zgody rodziców, lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 
 
3. Każdy pełnoletni zawodnik ma obowiązek posiadania niezbędnych uprawnień do 
sterowania łodzią wraz z silnikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę wędkarską. 
 
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, stosowania 
dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń 
przynęty i sygnalizatorów brań. 
 
Team ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika 
spalinowego lub elektrycznego do przemieszczania się i utrzymywania pozycji GPS, 
oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających poruszanie się, nawigację, 
sondowanie takich jak: echosondy, dalmierze, GPS, 
 
 
Organizator zapewnia: Profesjonalną obsługę sędziowską. 

 
ZASADY RYWALIZACJI: 
 
1. Zawody rozgrywane będą na „żywej rybie” i potrwają jeden 
dzień: w godz. 07: 00 - 17: 00)  

Obowiązują następujące sygnały: 
 

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 

zawodów i oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora.



Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca. Kolejność 
wypuszczania według numerów jednostek pływających: 

 
 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;



 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
 
Po tym sygnale teamy mają 30 minut na zdanie kart startowych sędziemu. 
 
O braku możliwości zdania karty, zawodnik teamu w tym czasie telefonicznie zawiadamia 
sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
 
 
2. Cumowanie łodzi, możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych 
przez organizatora, które będą strzeżone. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach sędziowie mogą ukarać Team dyskwalifikacją (np. 
zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad fair-play. Wyjście 
na brzeg w innym miejscu, niż wskazane przez organizatora, kontakt fizyczny na wodzie z 
osobami postronnymi, oraz zawodnikami z innych Teamów. Obowiązuje zakaz zbliżania 
się na odległość mniejszą niż 10 metrów. Ostateczną decyzję o ewentualnej dyskwalifikacji 
podejmuje każdorazowo sędzia główny. Oprócz sędziów dodatkowo nad akwenem będą 
czuwały drony obserwujące zawodników.  
4. Ryby martwe lub w złej kondycji nie zostaną zaliczone przez sędziów. Każdy zawodnik 
ma obowiązek uwalniania ryb z maksymalną ostrożnością, a uśmiercanie ich będzie karane 
dyskwalifikacją. 
 
5. Sędziowie mają prawo wybiórczo kontrolować przed startem jednostki 
pływające zawodników w celu zachowania wobec innych zasad Fair Play. 
 
6. Wszystkie pomiary dokonywane będą tymi samymi miarkami u sędziów. 
 
7. W trakcie trwania zawodów nad ich prawidłowym przebiegiem będą czuwać łodzie 
sędziowskie, 
 
PUNKTACJA, KLASYFIKACJA: 
 
1. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

1.1 W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb 
drapieżnych: boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg  
potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć  
jeziorowa.  

1.2 Obowiązuje następująca punktacja: 
 

a. Sum : - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. 
  - za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt. 
b. głowacica: - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. 
  - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.  
c. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:  
  - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. 
  - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 
d. boleń i brzana: - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt. 
  - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 
e.    lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany:  
  - za wymiar określony przez regulamin 300 pkt. 
  - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 
f. jaź i kleń: - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt. 



 - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt. 
g.  okoń: - za wymiar określony przez regulamin 90 pkt. 
 - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt. 

 
 

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których 
nie zalicza się ryb do punktacji jeżeli komunikat nie stanowi inaczej. 

 
 

- głowacica, sum - 70 cm; 
- łosoś, troć, troć jeziorowa - 50 cm; 
- szczupak, sandacz - 50 cm; 
- boleń, brzana - 40 cm; 
- lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany - 30 cm; 
- jaź, kleń - 25 cm 
- okoń - 20 cm. 

 
1.2.1 Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego 

centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów 
ochronnych. 

 
1.2.2 Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez team. 

 
1.2.3 Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej team i potwierdza własnym 

podpisem. 
 
1.2.4 Wynik teamu stanowi suma punktów za złowione ryby. 

 
1.2.5 W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem 

pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba 
zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej 
arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez team w danej 
turze. Jeżeli team nie złowił innej ryby danego gatunku, teamowi przydziela 
się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych 
teamów z danej tury (lub zawodów, jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego 
gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, teamowi 
przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator, jako 
minimalną w tych zawodach. 

 
1.3 ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW. 
 
1.3.1 Podstawą klasyfikacji teamu są punkty uzyskane za długość złowionych ryb. 

 
 
1.3.2 PUNKTACJA. 

 
Klasyfikacja w turze. 

 
Wyniki klasyfikacji w turze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez team. 
Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności teamu decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona 
jest równa teamy otrzymują liczbę punktów za turę równą średniemu miejscu, które by zajęli 
((przykład 1: dwa teamy na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2=7,5 punktów za turę każdy; 
przykład nr 2: cztery teamy ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów za 



turę każdy). Team, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów za turę równą ilości 
teamów biorących udział w danej turze. 
 
Team nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer 
kolejny ostatniego teamu w danej turze) plus 1. 
 
3. Wszystkie ryby złowione i zgłoszone przez team zapisywane będą przez sędziów w karcie 
startowej. Po zanotowaniu wymiaru przez sędziego zawodnik zobowiązany jest do jego 
potwierdzenia własnoręcznym podpisem. Zagubienie lub zniszczenie karty startowej 
uniemożliwiające prawidłowy odczyt spowoduje nie zaliczenie złowionych ryb do 
punktacji. Karta startowa dostarczona po wyznaczonym czasie nie będzie uwzględniana. 
 
BEZPIECZEŃSTWO:  
1. Podczas zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede 
wszystkim zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu i środków 
odurzających. W takim przypadku zawodnik lub Team zostanie zdyskwalifikowany. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników. Podczas zawodów 
możliwa jest wyrywkowa kontrola trzeźwości przez organizatora lub przez policję. 
Niepoddanie się kontroli jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 
 
2. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan danej jednostki. 
 
3. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo zakończenia zawodów 
przed czasem lub ich przerwania na okres złych warunków atmosferycznych. 
 
4. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 5. 
Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie RODO z dnia 28 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 


