
 
Koło PZW w Ełku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają do udziału w 

II Otwartych Zawodach Spinningowych o Puchar Prezydenta Miasta Ełk.  
 

REGULAMIN 

 

1. Miejsce i data: 

a) Całe Jezioro Ełckie, 

b) Zbiórka zawodników na NOWEJ Plaży Miejskiej w Ełku (ul. Maksymiliana Marii Kolbe), 

c) Niedziela, 3.10.2021, godz. 7:30-14.30, 

d) Harmonogram zawodów: 

7.30- zbiórka zawodników 

8.00- rozpoczęcie łowienia (wypłynięcie z miejsca rozpoczęcia zawodów) 

14.00- zakończenie łowienia (stawienie sie w miejscu rozpoczęcia zawodów) 

14.30- ogłoszenie wyników i poczęstunek dla zawodników 

 

2. Główni organizatorzy 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

Koło PZW w Ełku 

 

3. Warunki uczestnictwa: 
a) Zawody spiningowe odbywaja się z łodzi, 

b) Na jednej łodzi znajduje się maksymalnie dwóch zawodników, 

c) Brak opłaty wpisowej, 

d) Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 502 402 065 (p. Bogdan) do 27 września 

2021 r. 

e) Uczestnicy musza posiadać karte wedkarska i zezwolenie na Jezioro Ełckie, 

f) Obowiązek posiadania siatki do przechowywania złowionych ryb, 

g) Liczba miejsc ograniczona. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia się 

zawodników. 

 

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, w jednej 6-godzinnej turze 

c) zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie łodzie oraz zezwolenie wędkarskie na jezioro 

Ełckie  

d) zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej 

e) na łodzi może znajdować się dwóch zawodników. 

f) zawodnicy mogą korzystać z silników, jednakże od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się 

pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów np. ślizgiem, z dużą 

prędkością, w odstępie mniejszym niż 50 metrów od łodzi innych zawodników 

g) dopuszcza się stosowanie echosond 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zasady punktacji: 



a) zawody rozgrywane są na tzw. żywej rybie 

b) zawodnicy przetrzymują złowione ryby w siatkach i przyworzą je na koniec tury do mierzenia 

c) dodatkowo w miarę możliwości pomiar ryb bedzie odbywał się na wodzie (łódź sędziowska) 

d) po mierzeniu ryby są wypuszczane do wody 

e) ryby martwe lub nie będące w stanie odpłynąć po mierzeniu nie wliczają się do punktacji 

zawodnika. 
f) wynik zawodnika zależy od łącznej liczby punktów uzyskanych za złowienie wymiarowych ryb. 

g) Punktacja za poszczególne gatunki ryb: 

szczupak i sandacz: 

- za wymiar określony przez regulamin 500 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

okoń: 

- za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt. 

 

Wymiary ochronne obowiazujące na zawodach: 

• szczupak (min. 50 cm) 

• okoń (min. 20 cm) 

• sandacz (min. 50 cm) 

 

6. Nagrody: 
a) trzy osoby z największą łączną ilością punktów oraz łowca najdłuższej ryby otrzymają nagrody 

rzeczowe i puchary. 

 

7. Informacje dodatkowe: 
a) w trakcie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu 

b) zawodnik podlega dyskwalifikacji za: 

• nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  

• rozpoczęcie zawodów przed sygnałem sędziego lub ich kontynuowanie po ustalonej godzinie 

kończącej turę. 

• 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 


