
 

Warszawa, 11.08.2022 r. 

KOMUNIKAT nr 1 

I Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że w dniu 03.09.2022 r. organizuje 

I Eliminacyjne Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW .  

Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-godzinnej turze, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 

seniorów (drużyna koła lub klubu składa się z trzech seniorów) oraz indywidualnej juniorów 

(w zależności od frekwencji). Juniorzy (od 14 do lat 18) na zawody muszą zgłosić się z rodzicem lub 

opiekunem prawnym. Juniorzy przedkładają w zgłoszeniu zgodę rodziców na udział w zawodach na 

druku przedłożonym przez organizatora (wzór w załączeniu do komunikatu) - inny druk nie będzie 

honorowany.  

W zawodach obowiązują: Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW), Regulaminem zawodów 

w dyscyplinach wędkarskich, system wyłaniania kadry oraz zasady rozgrywania indywidualnych 

i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW.  

Zgłoszenia na zawody tylko i wyłącznie poprzez system „Zgłoszenia Uczestnictwa w Zawodach 

Okręgowych” znajdujący się na stronie okręgu https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika (instrukcja 

znajduje się również na stronie okręgu) do dnia 25.08.2022 r. godz. 24.00. Opłata startowa w wysokości 

100 zł od zawodnika. 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 adres 

e-mail podany w formularzu, w przypadku braku opłaty startowej zgłoszenie nie jest wygenerowane 

przez system (oznacza brak zgłoszenia). Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na 

stronie OM PZW w dn. 26.08.2022 r. 

Z opłaty startowej zwolnieni są juniorzy, kobiety w kategorii seniorów oraz członkowie kadry okręgu 

i kadry PZW w dyscyplinie spinningowej. 

Teren zawodów 

Zawody zostaną rozegrane z brzegu na rz. Wisła w Warszawie. 

Sektor A – (seniorów i juniorów) od Mostu Śląsko Dąbrowskiego do Mostu Siekierkowskiego w górę 

rzeki po stronie Praskiej.  

Sektor B – (seniorów i juniorów) od Mostu Śląsko Dąbrowskiego do kanału dopływowego do śluzy, 

w dół rzeki po stronie Praskie.  

Sektor C – (seniorów i juniorów) od Mostu Gdańskiego do Mostu Północnego w dół rzeki po stronie 

Warszawskiej. 

Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone komputerowo i opublikowane na stronie internetowej 

okręgu w dn. 31.08.2022 r. 



 

W dniu 02.09.br. zabronione jest trenowanie w sektorach. 

Zbiórka sędziów do godziny 5.00 na parkingu przy Klubie Spójnia ul. Wybrzeże Gdyńskie 2. Po 

przeprowadzeniu odprawy przez sędziego głównego zawodów, sędziowie udadzą się do swoich 

sektorów. Zbiórka zawodników do godziny 6.30 na sektorach, zgodnie z załączonymi mapami, na 

których zaznaczono miejsce zbiórek.  

Posiłek po zawodach oraz zakończenie zawodów odbędzie się na sektorze C przy Klubie Spójnia.  

Ryby zaliczane do punktacji zawodów – łącznie 15 sztuk w turze (zaliczone będzie tylko 15 najwyżej 

punktowanych).  
Punktacja - za wymiar zaliczany do punktacji X pkt + Y pkt za każdy dodatkowy rozpoczęty centymetr: 

a) sum: 1100 pkt+ 100 pkt  
b) sandacz, szczupak: 550 pkt + 50 pkt 
c) boleń, brzana: 450 pkt. + 50 pkt.  

d) jaź i kleń: 240 pkt. + 40 pkt. 

e) okoń: 60 pkt. + 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): 

- sum – 70 cm 

- szczupak, sandacz - 45 cm;  
- boleń, brzana - 40 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 ZAWODACH  

Dopuszcza się możliwość brodzenia w kat. seniorów do wysokości woderów; w kat. juniorów 

obowiązuje zakaz brodzenia. Zakazuje się łowienia brodząc poza połową szerokości rzeki w danym 

sektorze. 

W przypadku załamania się pogody, Sędzia Główny ma prawo przerwania zawodów na czas trwania 

niebezpiecznych warunków.  
 

Za Kapitanat Sportowy 

 

(-) Daniel Sobczak 



 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW  

 
Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 

03.09.2022 r. 

1.  5:00 Przybycie sędziów na miejsce zbiórki Organizator, sędziowie  

2.  
6:00-6:30 

Potwierdzenie obecności zawodników 

u sędziów sektorowych - odprawa 
Sędziowie sektorowi, zawodnicy   

3.  7:00 
I sygnał - wyjście zawodników na 

stanowiska w sektorach  

Sędziowie sektorowi, zawodnicy  

 

4.  7:30 II sygnał-rozpoczęcie łowienia  

5.  13:30 III sygnał-zakończenie łowienia  

6.  
13:30 -

14:00 
Zdawanie kart startowych Sędziowie, zawodnicy  

7.  
14:00-

15:00 
Przejazd do miejsca zbiórki (sektor 

C); posiłek 
Sędziowie, zawodnicy  

8.  
15:30 

Ogłoszenie wyników i zakończenie 

zawodów 
Organizator, sędziowie, zawodnicy  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


