
Program i Regulamin
spinningowych, towarzyskich zawodów wędkarskich

1. Podstawowe informacje:
1.1. Nazwa zawodów: Puchar Kierownika “Na Cyplu” - Spychowo 2022
1.2. Termin: 20-22.05.2022
1.3. Limit uczestników: 40 uczestników
1.4. Format: zawody towarzyskie, spinningowe, w systemie “złap i wypuść”
1.5. Organizator: PZO Spychowo Sp. z o.o., Spychowski Piec 2, 12-150

Spychowo
1.6. Rejestracja, informacja telefoniczna 514 189 439

2. Program zawodów (harmonogram):
- 20.05 (piątek - łódki do dyspozycji/obowiązujące pozwolenia):

- zakwaterowanie, losowe przydzielanie łódek (w trybie losowania numeru
łodzi, bez możliwości wyboru łodzi przez przyjeżdżających - zasada
sprawiedliwego podziału), możliwość trenowania na jeziorze, możliwość
korzystania z ogólnodostępnej kolacji

- 20:00 Start Wigilii Pucharu Kierownika (specjalna impreza na stołówce dla
wszystkich uczestników i osób towarzyszących, w ramach imprezy
wyżywienie w formie szwedzkiego stołu przez cały czas trwania Wigilii), w
trakcie Wigilii możliwa krótka prelekcja dotycząca zasad, idei zawodów itd.
oraz dodatkowe atrakcje

- 21.05 (sobota - łódki do dyspozycji/obowiązujące pozwolenia)
- 6:00 - 6:30 - śniadanie + gotowe pakiety żywieniowe na wynos (na łodzie)
- 7:00 start zawodów
- 14:00 koniec zawodów
- 15:00 wspólny obiad
- 15:00 - 20:00 czas wolny na odpoczynek
- 20:00 ognisko połączone z kolacją, muzyką na żywo, ogłoszeniem wyników,

zabawa
- 22.05 (niedziela - łódki do dyspozycji/obowiązujące pozwolenia)

- 8:00 - 10:00 śniadanie
- 13:30 - wymeldowanie i obiad przed drogą dla chętnych



3. Zasady
3.1. Zawody opierają się na zasadzie wzajemnego zaufania.
3.2. W trakcie zawodów obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb

Gospodarstwa Rybackiego z Mrągowa.
3.3. Na każdej łodzi może być max 2 wędkujących.
3.4. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową na którą wpisuje złowione

wymiarowe ryby (prosimy o posiadanie aparatów/telefonów z aparatem w
celu uwieczniania każdej ryby).

3.5. Zawody odbywają się w systemie “Złap i wypuść” (są na rybie żywej), dlatego
każdą złowioną rybę po dokonaniu pomiaru należy niezwłocznie wypuścić.

3.6. Punktowany jest gatunek ryby oraz każdy centymetr ponad wymiar.
3.7. Większe okazy warto ważyć, z uwagi na dodatkową kategorię związaną z

wagą ryby danego gatunku.
3.8. Każdy z pary zawodników na łodzi świadczy drugiemu zgodność i

poprawność danych (osoba łowiąca w pojedynkę, musi dokonać
dokumentacji fotograficznej).

3.9. Zawody rozpoczynają się i kończą o ustalonej godzinie a po spłynięciu kartę z
wynikami należy oddać do organizatorów.

4. Punktacja

Limity (wymiary ochronne) poniżej których ryby nie są zaliczane do punktacji:

Gatunek Limit ochronny* Punkty za wymiar Punkty za każdy
dodatkowy cm*

Okoń 15 cm 50 pkt 20 pkt

Szczupak 50 cm 500 pkt 50 pkt

* w trakcie pomiarów obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru w górę, do najbliższego,
pełnego cm (zaokrąglanie nie dotyczy wymiaru ochronnego, który musi być bezwzględnie
uzyskany)

5. Zwycięzca

Wynik zawodnika to suma uzyskanych punktów a zwycięzcą będzie zawodnik o największej
liczbie zdobytych punktów.

6. Nagrody

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych ani rzeczowych. Jedynie okolicznościowe
dyplomy i puchary.



7. Koszt uczestnictwa

Koszt udziału w zawodach obejmuje:

Uczestnik zawodów Osoby towarzysząca

Zakwaterowanie Tak Tak

Pełne wyżywienie Tak Tak

3 dniowe zezwolenie
wędkarskie na łowienie z

brzegu i z łodzi

Tak Nie

Łódka na czas pobytu
(jedna łódka na dwóch

uczestników)

Tak Nie

Udział w imprezach
towarzyszących

Tak Tak

Pamiątkowe gadżety Tak Nie

Koszt udziału 380PLN
w domku 2, 3 lub 4

osobowym

420PLN
w domku 1 osobowym, na

życzenie uczestnika

230PLN


