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REGULAMIN 

Otwartych zawodów Spinningowych 

o Puchar Wójta Gminy Purda 

 

1. TEREN ZAWODÓW  

Zawody odbędą się na jez. Gim położonym wśród Lasów Ramuckich, około 30 km na południe od Olsztyna. Linia brzegowa dość rozwinięta. 

Brzegi okolone szuwarami, różnie dostępne, w części pagórkowate, południowo-zachodnie płaskie i podmokłe. Zbiornik otoczony od 

wchodu lasami, w części zachodniej przeważają łąki i pola. Rzeźba dna urozmaicona. Roślinność zanurzona zajmuje duże połacie dna 

płytkiej, zachodniej części jeziora. W pozostałych częściach zbiornika roślinność jest uboga. Powierzchnia jeziora – 175,9ha, maksymalna 

głębokość / średnia głębokość – 25,8 m / 7,6 m, maksymalna długość / maksymalna szerokość – 3 300 m / 1000 m. Ryby występujące w 

jeziorze: leszcz, lin, płoć, sieja, sielawa, szczupak, okoń. 

  

2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW  

2.1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby legitymujące się kartą wędkarską i pozwoleniem na łowienie z łodzi na jeziorze GIM. 

2.2. Zawody rozegrane będą z łodzi w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie.  

2.3. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów, nie będzie możliwości wypożyczenia łodzi  

wraz z wyposażeniem od organizatora.   

2.4. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. PZW.   

2.5. Na wyposażeniu każdej załogi (uczestnika indywidualnego) musi być podbierak i siatka do przetrzymywania ryb.  

2.6 Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie, załadunek łodzi). Zawodnicy mogą  

udzielać sobie wszelkiej pomocy.   

2.7. Dopuszcza się możliwość używania echosondy i silników elektrycznych.  

2.8. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin. Dopuszcza się skrócenie trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

2.9. Po zapoznaniu z regulaminem zawodnicy udają się na łowisko. Obowiązują następujące sygnały:  

⎯ pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie łowienia. W czasie trwania zawodów zawodnik może wielokrotnie zmieniać miejsce łowienia. 

Zawodników podczas łowienia obowiązuje zachowanie minimum 25 metrów odstępu od zawodnika już łowiącego i 50 metrów między 

łodziami.  

⎯ drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.  

2.10.  Po drugim sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik przynosi złowione ryby do stanowiska sędziowskiego i jest 

obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb i podpisuje wagę złowionych ryb. 

2.11. Po złowieniu limitu dziennego ryb zawodnik może według swego uznania postąpić dwojako: 

⎯ łowić dalej, ale tylko ryby nieobjęte limitem ilościowym. Zawodnikowi w tym przypadku nie przysługuje premia z tytułu złowienia 

limitu, 

⎯ zaprzestać łowienia wszelkich ryb i zgłosić ten fakt partnerowi z łodzi, który odnotowuje godzinę i minutę w karcie startowej 

zawodnika. Następnie zawodnik jest zobowiązany zasygnalizować fakt złowienia limitu sędziom kontrolnym w sposób ustalony przez 

organizatora i komisję sędziowską i bezzwłocznie zdemontować sprzęt łącznie z zapasowymi wędkami. 

2.11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:  

⎯ używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,  

⎯ przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,  

⎯ opuszczenie łowiska bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego. W całych zawodach:  

⎯ nieetyczne i niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników  (po jednorazowym 

zwróceniu uwagi przez sędziego),  

⎯ przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym czasie i miejscu niż w zawodach.  

2.12. Zawodnik ma prawo złożyć odwołanie do komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego,   

sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia ryb. Ma także prawo złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej 

po ogłoszeniu wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich ogłoszenia. Odwołania rozpatruje sędzia główny  i powziętej decyzji 

informuje zainteresowane osoby.  

 

3. PUNKTOWANE RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH  

3.1. W czasie zawodów łowi się ryby:  

a) szczupak – wymiar ochronny 50 cm, limit dobowy 2 szt. 

b) okoń – brak wymiaru ochronnego, limit dobowy 10 szt. 

c) sandacz – wymiar ochronny 50 cm, limit dobowy 2 szt. 
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W przypadku takiej samej wagi ryb o zajętym miejscu decyduje długość największej złowionej ryby.  

4. PUNKTACJA  

4.1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 

     4.2. Tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 20 punktów za każdą minutę do czasu zakończenia tury zawodów od 

czasu zgłoszenia odnotowanego przez: 

⎯  partnera w łodzi podczas łowienia z łódek.  

 

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za wagę i premię. 

W przypadku takiej samej wagi ryb o zajętym miejscu decyduje długość największej złowionej ryby.  

GMINA PURDA - ORGANIZATOR 

 


