
REGULAMIN

OTWARTE 
MISTRZOSTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZRZESZENIA LZS 

W WĘDKARSTWIE SPININGOWYM 2022
JEZ. DĄBROWA WIELKA - GMINA DĄBRÓWNO

23.10.2022

ORGANIZATORZY: 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZRZESZENIE LZS 
WÓJT GMINY DĄBRÓWNO, OSP DĄBROWNO, 
GKS VEL DĄBRÓWNO   

1) TERMIN I MIEJSCE 

23.10.2022  (niedziela) -  Jezioro Dąbrowa Wielka – plaża Dąbrówno – slip 

PROGRAM MINUTOWY 
Zbiórka 7:00 
Rozpoczęcie Zawodów godz. 8:00 zakończenie 14:00 
14:30 Rozdanie nagród 
15:00 Zakończenie zawodów 

2) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
Zawody spinningowe jezioro Dąbrowa Wielka 

1. W trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy 
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZWW  

2. W zawodach startują dwu-osobowe drużyny na własnych jednostkach pływających 
Zawodnicy  mają prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika 
elektrycznego (obowiązuje zakaz używania silników spalinowych). Przeprowadzona 
zostanie jedna tura zawodów. 

3.  Od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się pływania w sposób mogący zakłócić 
prawidłowy przebieg zawodów 

4. Dopuszcza się stosowanie echosond 
5. Obowiązuje zakaz trollingu 
6. Zawody będą sędziowane poprzez aplikację XTRAMARLIN - należy pobrać aplikację 

na smartfona, na odprawie zostaną rozdane miary oraz karty z kodem i hasłem do 
aplikacji 

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: 
https://xtramarlin.pl 
c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do 
miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki 

Robert Modrzyński 
Ostróda


https://xtramarlin.pl


d) zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu 
e) ryby po zmierzeniu i wykonaniu zdjęcia muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody 

PUNKTACJA ZAWODÓW

1. Ryby punktowane to:  - Okoń 20cm - Szczupak 50cm, zaliczonych będzie 10 

najdłuższych ryb. 
2. Punktacja liczona jest przez mnożnik długości ryby np. okoń 26cm – 26*26=676 pkt., 

szczupak 52cm – 52*52=2704 pkt. 
3. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego 

centymetra np. okoń 25,3cm= 26 cm 
4. Do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez team, klasyfikacja 

końcowa sporządzana jest według zasady od najmniejszej do największej ilości 
punktów 

5. W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje długość 
największej złowionej ryby 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 
zawodnik, zespół podlega dyskwalifikacji za: 
a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów 
b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czas 
c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania 
d) łowienia metodą trollingu 
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 ryb 
j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami 
k) spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności 
psychofizycznych 

3) ZGŁOSZENIA 
Termin zgłoszeń upływa - 17.10.2022 
Zgłoszenia mailem na adres wmz@lzs.olsztyn.pl, lub telefonicznie 691 48 59 27   
W zgłoszeniu należy podać skład imienny drużyny oraz gminę zamieszkania. 
Do Mistrzostw na podstawie zgłoszeń zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 drużyn 
w dniu 19.10.2022 opublikujemy na stronie www.lzs.olsztyn.pl listę zakwalifikowanych 
drużyn  
Zakwalifikowane drużyny  zobowiązane zostaną do opłacenia wpisowego przed 
rozpoczęciem zawodów w gotówce w wysokości 100,00 zł od teamu (wpisowe 
przeznaczone zostanie na zakup nagród)    

4) NAGRODY  
Za miejsca I-III - pamiątkowe podwójne spektakularne trofea    
Za  miejsca I-III vouchery dla drużyn do wykorzystania w sklepie wędkarskim o wartości  
odpowiednio:  
I-m1000 zł, II-m 800 zł, III-m 600 zł 
Za miejsca IV-VI - nagrody rzeczowe (sprzęt wędkarski) 
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(Kwota za I miejsce gwarantowana, za miejsca pozostałe kwoty są zależne od ilości 
zgłoszonych drużyn)    
Dodatkowo nagrodzony będzie najdłuższy szczupak  
  

5) SPRAWY RÓŻNE  
- Zabawa ma charakter towarzyski, a uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w 
mediach. Zdjęcia mogą być wykorzystane i przetwarzane w celach promocyjnych 
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
- Organizatorzy zabezpieczą posiłek regeneracyjny dla uczestników zawodów  

Zapraszamy do wspólnej zabawy.


