
WYMIARY RYB I PRZYZNAWANE PUNKTY ZGODNIE Z ZOSW 
DOTYCZY ZAWODÓW ROZGRYWANYCH W OM PZW 

 
Ryby łowione w zawodach spinningowych. 

6.9.1 W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb 
drapieżnych: boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg 
potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. 

6.9.2 Obowiązuje następująca punktacja: 
a. sum, głowacica :  - za wymiar zaliczany do punktacji  1100 pkt. 
                      - za każdy dodatkowy centymetr      100 pkt. 
b. troć jeziorowa: - za wymiar zaliczany do punktacji    800 pkt. 
      - za każdy dodatkowy centymetr       50 pkt. 

c.  szczupak i sandacz:- za wymiar zaliczany do punktacji    550 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr       50 pkt. 

d.  boleń i brzana:  - za wymiar zaliczany do punktacji    450 pkt. 
    - za każdy dodatkowy centymetr       50 pkt. 

e.  łosoś, troć:  - za wymiar zaliczany do punktacji    400 pkt. 
    - za każdy dodatkowy centymetr       40 pkt. 

f.  lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany: 
    - za wymiar zaliczany do punktacji     350 pkt. 
    - za każdy dodatkowy centymetr        50 pkt. 
 

g.  jaź i kleń:  - za wymiar zaliczany do punktacji     200 pkt. 
    - za każdy dodatkowy centymetr        40 pkt. 
 

h.  okoń:   - za wymiar zaliczany do punktacji     100 pkt. 
    - za każdy dodatkowy centymetr        20 pkt. 

6.9.3. Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej 
od określonego dla niej wymiaru, nie dotyczy okonia 
- głowacica, sum       -  70 cm; 
- troć jeziorowa       -  50 cm; 
- szczupak, sandacz      -  45 cm; 
- boleń, brzana       -  40 cm; 
- łosoś, troć        -  35 cm; 
- lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany   -  30 cm; 
- jaź, kleń        -  25 cm; 
- okoń        -  18 cm. 

Ryby łowione w zawodach spławikowych. 

Gatunek Wymiar w cm 
Lin 25 cm 
Okoń 15 cm 
Jaź, Kleń 25 cm 

Pozostałe wymiary ryb zaliczamy zgodnie z RAPR 

 


