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II TEAMOWE ZAWODY SPINNINGOWE „ROŚ 2022” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CEL GŁÓWNY 

Głównym celem zawodów jest upowszechnianie wędkarstwa i promocja walorów turystyczno-wędkarskich 

 w powiecie Piskim. Uzyskane środki z opłaty startowej, po odjęciu niezbędnych kosztów organizacji 

zawodów, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz bieżącą działalność  

grup Społecznej Straży Rybackiej z Pisza  

i Białej Piskiej 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

1. Miejsce i data 

a/ jezioro Roś, mapka orientacyjna miejsca zawodów w załączeniu; 

b/niedziela, 05. czerwca 2022 r. 

c/ zbiórka uczestników na Plaży Miejskiej MGOSiR w Piszu do godz. 5.00; do godz. 5.00 do 6.00 – 

rejestracja zawodników i odp[rawa techniczna 

    (jest możliwość slipowania łodzi na terenie plaży, pod warunkiem utrzymania się poziomu wody    

jeziora Roś); 

d/ zawody jednoturowe 

e/ czas trwania tury – 8  godz. (od godz. 6.00 do 14.00) 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu zawodów ze względu na pogorszenie 

warunków atmosferycznych lub inne szczególne przypadki losowe. 

 

2. Główni organizatorzy 

a/ Sklep Zoologiczno - Wędkarski ARA w Piszu 

b/ Koło PZW „Białka” w Białej Piskiej 

c/ Koło PZW „Roś” w Piszu 

d/ Koło PZW „Śniardwy” w Piszu 

 

3. Sponsorzy  

1/ SHIMANO 

2/ SVENDSEN SPORT 

3/ OKUMA 

4/ DRAGON 

5/ JAXON 

6/ KONGER 

7/ MIKADO 

8/ YORK 

9/ BURMISTRZ PISZA 

10/ GR PZW, Zakład w Rucianem Nidzie 

11/ MGOSiR w Piszu 

 



4. Warunki uczestnictwa 

a/ warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie  udziału i uiszczenie opłaty organizacyjnej   

   w  wys. team 200,- zł, w terminie do godz. 18.00 dnia 18. maja (środa) br.,  w sklepie Zoologiczno 

- Wędkarskim  „ARA”  w Piszu, ul. Młodzieżowa 18; tel.: 87 4250038; 883400775; 

b/ posiadanie przez zawodników zezwolenia wędkarskiego na połów ryb na jez. Roś;  

c/ podpisanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów (RODO) + 

zgoda na ewentualne uczestnictwo nieletniego dziecka – dopuszcza się uczestnictwo dziecka  

w wieku powyżej lat 14, pod warunkiem posiadania przez nieletniego karty wędkarskiej i 

zezwolenia na połów ryb na jez. Roś (jeśli jest członkiem-uczestnikiem PZW zobowiązany jest 

posiadać zezwolenie na połów ryb tzw. „0”, w przypadku gdy nie jest członkiem PZW – opłata 

zgodnie z Tabela opłat na wodach GR w Suwałkach); 

d/ ilość teamów ograniczona (40), liczy się kolejność zgłoszeń: 

e/dostarczenie do wspomnianego powyżej sklepu „ARA” „Karty zgłoszenia uczestnictwa w 

zawodach” i „Klauzuli RODO” bądź wypełnienie ich na miejscu w sklepie, w nieprzekraczalnym 

terminie jak wyżej. 

 

5. Przebieg i zasady zawodów 

a/ w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu   

    Amatorskiego Połowu Ryb ustalonego przez PZW; 

b/ zawody rozgrywane są  z łodzi, organizatorzy nie zapewniają łodzi, każda łódź musi być  

    wyposażona w sprzęt ratunkowy – koło, kamizelki 

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

d/ zawodnicy mogą korzystać z silników, jednak od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się 

pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów, z ograniczeniem odległości 

między łodziami , nie mniejszej niż 30 metrów; zobowiązuje się sterników do przestrzegania 

przepisów ograniczających prędkość łodzi oraz zakaz wytwarzania fal, określoną znakami na części 

akwenu jez. Roś, tzw. zatoce Piskiej; 

e) dozwolona jest współpraca pomiędzy zawodnikami jednego zespołu przy podbieraniu ryb 

f) dopuszcza się stosowanie echosond; 

g) kategorycznie zabrania się przechowywania ryb, ponad czas potrzebny do zmierzenia ryby, 

przesłania zdjęcia i otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia ryby.  

 

6. Zasady punktacji 

a) zawodnicy mają prawo zgłoszenia do punktacji ryby, zgodnie z wykazem punktowanych 

gatunków, powyżej ustalonego regulaminem wymiaru: 

 Sum (min. 70 cm) 

 Boleń (min. 40 cm 

 Sandacz (min.50 cm) 

                     •   Szczupak (min. 50 cm) 

                     •   Okoń (min. 20 cm) 

b) do punktacji zaliczane są wszystkie ryby o wymiarze ponad regulaminowym;  

c)  punktacja: 

- Sum – za określony wymiar…………. – 1000 pkt. 

             za każdy dodatkowy centymetr. – 100 pkt. 



…………………………………………………………………………………………….. 

- Boleń – za określony wymiar…………  - 400 pkt. 

                za każdy dodatkowy centymetr – 50 pkt. 

………………………………………………………………………………………………. 

- Sandacz – za określony wymiar ………– 750 pkt. 

             za każdy dodatkowy centymetr…– 50 pkt. 

……………………………………………………………………………………………… 

- Szczupak – za określony wymiar……... – 750 pkt. 

             za każdy dodatkowy centymetr… – 50 pkt. 

……………………………………………………………………………………………… 

- Okoń – za określony wymiar…………. – 100 pkt. 

               za każdy dodatkowy cm ……….– 20 pkt. 

………………………………………………………………………………………………. 

d) obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra np. 

okoń 25,3cm= 26 cm - zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów podstawowych 

e) zespoły otrzymują liczbę punktów odpowiadającą sumie punktów uzyskanych przez członków 

teamu – im wyższa suma tym wyższe zajęte miejsce w punktacji ogólnej; 

f) zespoły, które nie zdobędą punktów za złowione ryby otrzymują ilość punktów odpowiadającą 

liczbie startujących załóg 

g) do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez team w turze; 

h) w przypadku równej liczby punktów turowych, o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma 

rzeczywistych wymiarów ryb (bez zaokrąglania) przez teamy o równej liczbie punktów turowych. 

d) wśród uczestników obecnych podczas ceremonii zakończenia zawodów, oprócz zawodników 

zwycięskich trzech pierwszych teamów, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, gadżety 

wędkarskie. 

 

 

6a. Sędziowanie za pomocą aplikacji xtramarlin -  

a) zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą smartfonów i     

aplikacji sędziowskiej xTraMarlin 

b) każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania aplikacji na stronie: 

http://www.xtramarlin.pl/  

c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki,  

tak aby pysk ryby dotykał początku miarki, miarki zapewnia organizator zawodów; 

d) zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu; 

e) ryby po zmierzeniu, wykonaniu zdjęcia, przesłaniu do sędziego i uzyskaniu potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia ryby - muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. 

 

7. Sprawy dyscyplinarne 

Team zostaje zdyskwalifikowany za: 

a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy  

  technicznej; 

b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czasu; 

c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania; 

d) łowienia metodą trollingu; 

http://www.xtramarlin.pl/


e) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami; 

f) samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego 

oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej; 

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

zawodników; 

h) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną; 

i) zabranie z łowiska złowionej ryby; 

j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami; 

k) stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej, spożywanie alkoholu lub innych 

środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych; 

l) kategorycznie zabrania się przechowywania ryb, ponad czas potrzebny do zmierzenia ryby, 

przesłania zdjęcia i otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia ryby -  w przypadku 

stwierdzenia takiego faktu skutkuje to dyskwalifikacją teamu; 

m) dyskwalifikacja jednego z zawodników teamu powoduje dyskwalifikację teamu. 

 
8. Nagrody 
a/ łączna pula nagród rzeczowych i upominków w zawodach wynosi 10000,- zł; 
b/ zawodnicy trzech kolejnych najlepszych teamów, według punktacji końcowej, oraz łowca 
największej ryby  otrzymają  nagrody rzeczowe i puchary; 
c/ pozostali zawodnicy biorą udział w loterii nagród rzeczowych, wędkarskich gadżetów. 
Na zakończenie zawodów obiad i wspólne zdjęcie pamiątkowe.  
 
Sprawy sporne rozstrzyga niezwłocznie Główna Komisja Sędziowska, a jej werdykt jest ostateczny. 
 

Organizatorzy 

a/ Sklep Zoologiczno - Wędkarski ARA w Piszu 

b/ Koło PZW „Białka” w Białej Piskiej 

c/ Koło PZW „Roś” w Piszu 

d/ Koło PZW „Śniardwy” w Piszu 

 


