
 

Warszawa 11.05.2022 r 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w Wędkarstwie  Spinningowym z łodzi 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy OM w Warszawie informuje że, w dniach 11-12.06.2022 r. organizuje 

Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w Wędkarstwie Spinningowym z łodzi. 

1. W zawodach prawo startu mają zawodnicy Kół i Klubów Okręgu Mazowieckiego bez ograniczeń 
ilościowych. 

2. Zgłoszenia na zawody należy dokonać poprzez portal OM PZW: https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika 
w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2022 r. do godz. 23.59.  

3. Zaksięgowanie w ww. terminie przelewu opłaty startowej jest warunkiem przyjęcia i potwierdzenia 
dokonania zgłoszenia  przez system. Zgłoszenie zostanie potwierdzone i przyjęte po zaksięgowaniu wpłaty 
a zgłaszający dostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na pocztę e:mail podaną w formularzu, w 
przypadku braku opłaty startowej zgłoszenie nie jest wygenerowane przez systemie (brak zgłoszenia). 

4. Wysokość opłaty startowej - 200 zł. Opłata startowa od zawodnika z własną łodzią wynosi 150 zł. Z opłaty 
startowej zwolnieni są: juniorzy, kobiety, członkowie kadry okręgowej i narodowej w dyscyplinie 
spinningowej. 

5. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów oraz drużynowej seniorów. 
Sklasyfikowane zostaną wyłącznie drużyny startujące w 3-osobowym składzie seniorów. Zawody zostaną 
rozegrane w trzech turach, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW), Regulaminem 
Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego. 

6. SEKTORY :  
A. miejscowość Pogorzelec – od Przekopu 48 km w Pogorzelcu  do ujścia rzeki Klusówki 43 km 
B. miejscowość Serock – od ujścia rzeki Klusówki 43 km do 36 km (Uwaga: obowiązują ograniczenia 

w rejonie ujścia rz. Bug) 
C. miejscowość Zegrze Płd. - od mostu drogowego w Zegrzu do 50 m od kierownicy przed zaporą 

w m. Dębe. 
 

Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone komputerowo - wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej OM PZW do dn. 07.06.2022 r.  

Obowiązuje zakaz treningu w sektorach w piątek 10.06.2022 r. 

7. Zbiórka sędziów: w dniu 11.06.br. do godz. 5.00 na przystani Koła nr 6 w Serocku.  Zbiórka zawodników 
w sektorach  do godz. 6.00 – odpowiednio stanice kół nr: 3 (sektor A), 6 (sektor B) i 13 (sektor C). 

8. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do czasowego przetrzymywania złowionych ryb o średnicy min. 40 
cm. Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach, schowkach, wiadrach itp. 

https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika


 

9. Organizator zabezpiecza łodzie dla zawodników. Dopuszcza się na łodziach organizatora silniki zaburtowe 
o mocy do 4 KM.  

10. Organizator dopuszcza start zawodnika na własnej łodzi zgodnie z ZOSW.  Start na łodzi prywatnej należy 
zaznaczyć w zgłoszeniu. Zawodnik z własną łodzią będzie rozstawiony w losowaniu, ale osoba dolosowana 
musi mieć możliwość decydowania o tym gdzie będzie pływał i wędkował przez połowę tury (o kolejności 
decyduje niższy numer startowy).  

11. Zawodnik z prywatną łodzią jest zobowiązany do podstawienia własnej łodzi na sektor na zbiórkę. 
Zawodnicy posiadający własne łodzie mają obowiązek posiadać wymagane przepisami wyposażenie łodzi.  

12. Podczas zawodów juniorzy dolosowani będą do seniorów. Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego 
opiekuna (wzór – załącznik nr 2) oraz obowiązkowa obecność opiekuna podczas zawodów. Brak pisemnej 
zgody skutkować będzie niedopuszczeniem do startu juniora w zawodach. 
 

ZASADY ZGŁASZANIA ZŁOWIONYCH RYB I ICH PUNKTACJI 

13. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów kontrolę będzie sprawować Komisja Sędziowska w składzie: 
Sędzia Główny, Zastępca Sędziego Głównego i Sędzia Miarowy (obsługujący aplikację). 

14. Do pomiaru ryb wykorzystywane będą otrzymane od organizatora miarki (do zwrotu po zawodach). 
15. Zgłaszanie ryb do Komisji Sędziowskiej będzie się odbywało poprzez wykonanie i przesłanie zdjęć 

(konieczny będzie dostęp do Internetu) przy użyciu aplikacji xTraMarlin dostępnej na urządzenia mobilne 
z systemem Android i iOS (do pobrania ze sklepów z aplikacjami na te systemy). Każdy zawodnik ma 
obowiązek zapoznać się z zasadami jej działania przed zawodami. Na stronie internetowej 
https://xtramarlin.pl znajduje się opis i przewodnik po aplikacji. Loginy i hasła do aplikacji zostaną podane 
na identyfikatorach dla zawodników. W ramach odprawy technicznej będzie możliwość skorzystania z 
pomocy w uruchomieniu aplikacji 

16. Aplikacja zostanie odblokowana do zgłaszania ryb wraz z drugim sygnałem w turze i zablokowana wraz 
z trzecim sygnałem. 

17. Zdjęcia ryb należy wykonywać na otrzymanych miarkach, w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem 
do miarki tak, aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na 
nim widoczny identyfikator. Zdjęcia robimy pionowo nad miarką, a nie pod kątem od ogona lub głowy. 

18. Zdjęcia, które przedstawiają: zakrwawioną rybę; rybę w niewłaściwej pozycji na miarce; niewidoczny lub 
nieczytelny identyfikator lub są słabo widoczne / nieostre – nie będą zaliczane. Należy zatrzymać rybę 
w siatce do czasu otrzymania przez aplikację informacji o zaliczeniu ryby. W wypadku informacji 
o niezaliczeniu należy ponownie wykonać zdjęcie i/lub skontaktować się z sędzią. 

19. Wolno przetrzymywać w siatce tylko jedną rybę, do momentu otrzymania potwierdzenia z aplikacji. Jeżeli 
odpowiedź z aplikacji nie przyjdzie w ciągu 5 minut, zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu 
Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Sektorowemu.  

20. W wypadku złowienia ryby nieznacznie przekraczającej wymiar (tzw. stykowej) należy potwierdzić jej 
długość z drugim zawodnikiem na łodzi, który ma prawo zakwestionowania podawanej długości. 
W wypadku dalszych wątpliwości, zawodnik kwestionujący wynik wzywa sędziego, który dokona 
pomiaru i potwierdzi jej długość. Jeśli zawodnik pływa sam, chcąc zaliczyć taką rybę wzywa sędziego. Do  
czasu przybycia sędziego rybę należy przechować w siatce – dozwolone jest kontynuowanie łowienia. 

https://xtramarlin.pl/


 

21. Wszelkie protesty mogą dotyczyć wyłącznie zdjęcia przesłanego przez aplikację. Zawodnicy ponoszą 
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zdjęcia. Inne zdjęcia nie będą brane pod uwagę przy 
przyznawaniu punktów. 

22. W przypadku problemów z aplikacją lub przesłaniem zdjęcia ze złowioną rybą zawodnicy są zobowiązani 
natychmiast zgłosić sędziemu, który podejmie decyzję co do sposobu rozwiązania problemu (możliwość 
zaliczenia ryby na podstawie zdjęcia wykonanego z pominięciem aplikacji lub pomiaru ryby przez sędziego 
i wpisaniu jej do systemu). Jeżeli w/w problemy nie zostaną zgłoszone sędziemu, ryba nie zostanie 
zaliczona.  

23. Ryby zaliczane do punktacji zawodów – łącznie 15 sztuk w turze (zaliczone będzie tylko 15 najwyżej 
punktowanych). Punktacja: 

a) szczupak i sandacz: za wymiar zaliczany do punktacji 550 pkt. + za każdy dodatkowy rozpoczęty 
centymetr 50 pkt. 

b) boleń: za wymiar zaliczany do punktacji 450 pkt. + za każdy dodatkowy rozpoczęty centymetr 50 pkt.  
c) pstrąg: za wymiar zaliczany do punktacji 350 pkt. + za każdy dodatkowy rozpoczęty centymetr 50 pkt.  
d) jaź i kleń: za wymiar zaliczany do punktacji 240 pkt. + za każdy dodatkowy rozpoczęty centymetr 40 

pkt. 
e) okoń: za wymiar zaliczany do punktacji 60 pkt. + za każdy dodatkowy rozpoczęty centymetr 20 pkt.  

 

Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla niej wymiaru (ryba 

o długości równej wymiarowi nie jest zaliczana - nie dotyczy okonia): 

- szczupak, sandacz - 45 cm;  
- boleń - 40 cm;  
- pstrąg - 30 cm;  
- jaź, kleń - 25 cm;  
- okoń - 18 cm. 
 

Przykłady: 
szczupak 45,0 cm – niezaliczony;  45,1 – 46,0 cm – 550 pkt;  46,1 -47,0 cm – 600 pkt 
okoń 18 cm – 60 pkt;  18,1 – 19,0 cm – 80 pkt 
 

BEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE  

24. Podczas trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązują miejscowe przepisy żeglugowe zarówno 
w zakresie poruszania się po sektorze jak i wyposażenia jednostek w sprzęt zgodnie z przepisami.  

25. Za wyposażenie jednostek odpowiedzialni są ich użytkownicy. 
26. W przypadku załamania się pogody, Sędzia Główny ma prawo przerwania zawodów na czas trwania 

niebezpiecznych warunków. W takim przypadku zawodnicy otrzymają odpowiedni komunikat przez 
aplikację xTraMarlin i w tym czasie aplikacja nie będzie przyjmowała zgłoszeń złowionych ryb. Po ustaniu 
zagrożenia, zawodnicy otrzymają za pomocą aplikacji komunikat o wznowieniu zawodów w ciągu 15 minut 
od otrzymania komunikatu.  



 

27. W trakcie zawodów, w przypadku zauważenia innych zawodników lub osób potrzebujących pomocy na 
wodzie, zawodnicy mają obowiązek udzielić takowej pomocy oraz niezwłocznie powiadomić organizatora 
lub Komisję Sędziowską. Nieudzielenie pomocy będzie traktowane jako zachowanie niesportowe 
i nieetyczne.  

28. Zarówno podczas jednoczesnego startu jak i podczas przepływania obok innej łodzi w trakcie trwania 
zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz falowania. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować karą 
nałożoną przez Sędziego Głównego.  

29. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia oraz przeszukania łodzi i sprzętu zawodników celem 
wyeliminowania wszelkich form łamania zasad i przepisów obowiązujących w zawodach. 

           

Tel. kontaktowy: 
Maciej Sławiński 
504089545 

 

Z wędkarskim pozdrowieniem  

 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży 

Daniel Sobczak



 

Załącznik nr 1  

PROGRAM MO SPINNINGOWYCH 

 

Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 

11.06.2022 r. 

1. tura 

1.  Do 5:00 
Przybycie sędziów organizatorów na miejsce 

zbiórki w m. Serock 
Sędziowie sektorowi, organizatorzy  

2.  5:45-6:15 

Zbiórka zawodników w sektorach.  

Potwierdzenie obecności zawodników                    

u sędziów sektorowych, wydanie 

identyfikatorów, kluczy i wyposażenia łodzi. 

Odprawa techniczna. 

Sędziowie sektorowi, zawodnicy  

3.  7:00 
I sygnał – wypłynięcie zawodników na 

wybrane stanowiska w sektorze 
Sędziowie, zawodnicy  

4.  7:30 
II sygnał-rozpoczęcie 1. tury zawodów 

(odblokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

5.  12:30 
III sygnał-zakończenie 1. tury zawodów 

(zablokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

6.  12:30 –12:45 
Czas na protesty, weryfikacje. Wszyscy 

sędziowie pozostają w swoich sektorach. 
Sędzia sektorowy  

7.  12:45 -13:15 Przejazd zawodników do sektorów 2. tury Zawodnicy  

2. tura 

8.  13:15 –14:15 Posiłek w nowych sektorach (2-giej tury) 
Sędziowie, 

zawodnicy 
 

9.  14:15-14:45 
Potwierdzenie obecności zawodników                    

u sędziów sektorowych na sektorach, wydanie 

kluczy i wyposażenia łodzi. 

Sędzia sektorowy, 

obsługa stanicy, zawodnicy 
 

10.  15:00 
I sygnał- wypłynięcia zawodników na 

wybrane stanowiska w sektorze 
Sędziowie, zawodnicy  



 

Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 

11.  15:30 
II sygnał-rozpoczęcie 2. tury zawodów 

(odblokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

12.  20:30 
III sygnał -zakończenie 2. tury zawodów 

(zablokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

13.  20:30-20:45 
Czas na protesty, weryfikacje. Wszyscy 

sędziowie pozostają w swoich sektorach. 
Sędzia sektorowy  

14.  20.30-21.00 
Zdawanie łodzi. Wyjazd zawodników do miejsc 

zakwaterowania 
Zawodnicy, obsługa stanicy  

15.  21:00 –21:15 Opracowanie wyników Komisja sędziowska  

12.06.2022 r. 

3. tura 

1. 5:45 –6:15 

Zbiórka w sektorach. Potwierdzenie obecności 

zawodników u sędziów sektorowych, wydanie 

kluczy i wyposażenia łodzi. Odprawa 

techniczna. 

Sędzia sektorowy,  zawodnicy  

2. 6:30 
I sygnał- wypłynięcie zawodników na 

wybrane stanowiska w sektorze 
Sędziowie, zawodnicy  

3. 7:00 
II sygnał rozpoczęcie 3. tury zawodów 

(odblokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

4. 12:00 
III sygnał - zakończenie 3. tury zawodów 

(zablokowanie aplikacji) 
Sędziowie, zawodnicy  

6. 12:00 –12:15 
Czas na protesty, weryfikacje. Wszyscy 

sędziowie pozostają w swoich sektorach. 
Sędzia sektorowy  

 12:15 – 12:45 Zdawanie łodzi. Zawodnicy, obsługa stanicy  

7. 12:15 – 12:30 Opracowanie wyników Komisja sędziowska  

8. 12:15 -13:15 Posiłek – w sektorze Sędziowie, zawodnicy  

9. 13:15 – 13:45 Przejazd do Serocka Sędziowie, zawodnicy  

10. 13:50 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 

Serocku 
Sędzia Główny  

 



 

  Załącznik nr 2 

 Miejscowość i data  .................................................. 

Z G O D A  

 

Ja niżej podpisany .........................................................................legitymujący się.................................. 

         IMIĘ  I  NAZWISKO                                                                                                      SERIA I NR DOW. OSOB. 
 

................................................................................................................................................................... 
                                                                           DOWÓD  WYDANY  PRZEZ 

 

........................................zamieszkały w ................................................................................................... 
 (ulica i  numer ,  kod  i  miejscowość) 

 

STOPIEŃ  POKREWIEŃSTWA                                                 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na start  ………………………………………………………………………………………………….……..  
imię  i  nazwisko dziecka 

 

w :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWA, MIEJSCE I DATA ZAWODÓW  (z brzegu/łodzi)  

 

 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z wypadków losowych jakie mogą wystąpić nad wodą.   

       

 

                          …………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić PISMEM DRUKOWANYM i dostarczyć organizatorowi przy 

potwierdzeniu obecności przed rozpoczęciem zawodów. 

 



 

 Załącznik nr 3 

 

Instrukcja płatności dla użytkowników korzystających z kanału „iBiznes24” banku Santander znajduje się : 

w kroku 3 formularza uczestnictwa w zawodach przed kliknięciem przycisku „Akceptuj i przejdź do płatności” 

pobierz niniejszą instrukcję. Dostępna jest ona również pod adresem:  https://ompzw.pl/instrukcje/ibiznes24.pdf 

  

 

PRZYKŁAD 

Instrukcja zgłaszania uczestnictwa 

w zawodach okręgowych 

 

 

Krok 1 – Podstawowe parametry zgłoszenia 

 Rejestrację uczestnictwa w zawodach należy rozpocząć na stronie: https://ompzw.pl/rejestracja-

uzytkownika Wymagane jest uzupełnienie podstawowych parametrów zgłoszenia jak np. wybór 

przynależności do koła / klubu oraz zawodów w których chcemy wziąć udział.  Poniżej przykładowo 

wypełniony formularz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika
https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krok 2 – Uzupełnienie listy uczestników. 

 W tym kroku należy podać dane uczestników którzy mają wziąć udział w wybranych zawodach. W 

zależności od rodzaju wybranych zawodów na formularzu mogą pojawić się dodatkowe opcje jak np. 

„Dodaj drużynę”, „Dodaj zawodnika”, „Zawodnicy indywidualni”. Poniżej przykładowo wypełniony 

formularz dodawania dla zawodów spławikowych. 

 

Po zakończeniu wpisywania danych uczestników należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Formularz 

zostanie sprawdzony pod kątem błędów i jeśli dane zostały poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie 

wysłane. 



 

Krok 3 – Podsumowanie płatności. 

 W tym kroku wyświetlane jest podsumowanie informacji dotyczących zawodów. W przypadku gdy 

zawody są bezpłatne komunikat będzie wyglądał podobnie do poniższego. W tym przypadku aby zgłosić 

zawody wystarczy kliknąć przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. 

 

Jeśli wymagana będzie płatność za zgłoszenie podsumowanie będzie wyglądać podobnie do poniższego. 

 

W tym przypadku należy kliknąć przycisk „Akceptuj i przejdź do płatności” aby przejść do strony gdzie 

będzie możliwe dokonanie płatności.  Jeśli chcesz dokonać płatności za pomocą kanału „iBiznes24” banku 

Santander  zapoznaj się z tą instrukcją pod adresem: https://ompzw.pl/instrukcje/ibiznes24.pdf 

 

 

 

 

https://ompzw.pl/instrukcje/ibiznes24.pdf


 

Krok 4 – Status zgłoszenia. 

 Po dokonaniu płatności lub akceptacji zgłoszenia bezpłatnego otrzymamy komunikat podobny jak 

na poniższym screenie: 

 

Należy pamiętać o tym, iż zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora. Do momentu 

otrzymania e-maila z akceptacją, zgłoszenie NIE jest aktywne. 

 

Oczekiwanie na e-mail z potwierdzeniem. 

 Po akceptacji zgłoszenia przez administratora otrzymasz potwierdzenie na podany w „Kroku 1” 

adres e-mail. Poniżej przykładowe potwierdzenie zgłoszenia. W załączniku znajdziesz dodatkowo plik 

„..docx” zawierający „kartę zgłoszenia” ze szczegółowymi danymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


