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Program Zawodów Wędkarskich „ Serockowe Łowy 2021”

Dzień 1 15.10.2021r ( piątek)

Godzina 11:00 – 19:00 rejestracja Teamów na Przystani Koła nr. 6 w Serocku

Dzień 2 16.10.2021r ( sobota) I dzień Zawodów
Godzina 6:00 -7:15 – rejestracja Teamów na Przystani Koła nr. 6 w Serocku
Godzina 7:30 -7:45 - odprawa techniczna i sprawdzanie schowków w łodziach
Godzina 8:00 - rozpoczęcie I tury zawodów ( aplikacja xtramarlin otwarta)
Godzina 15:00 - zakończenie I tury ( aplikacja xtramarlin zamknięta)
Godzina 17:00 - wspólny grill na plaży miejskiej w Serocku i zakończenie pierwszego dnia Zawodów.

Dzień 3 17.10.2021r (niedziela) II dzień Zawodów
Godzina 6:00 – zbiórka Teamów na Przystani Koła nr. 6 w Serocku
Godzina 6:30 – odprawa techniczna
Godzina 7:00 – rozpoczęcie II tury zawodów ( aplikacja xtramarlin otwarta)

Godzina 14:00 – zakończenie II tury zawodów ( aplikacja xtramarlin zamknięta)
Godzina 14:30 – wspólny obiad na plaży w Serocku
Godzina 16:00 – uroczyste zakończenie Zawodów, ogłoszenie wyników, wręczanie nagród.

W razie pytań zapraszam do kontaktu
Robert Andrasik
602 423 625

Rok założenia 1962
www.kolo6wola.ompzw.pl
e-mail: kolo6wola@ompzw.pl

KOŁO NR 6 WARSZAWA WOLA

Warszawa 18.09.2021 r.
KOMUNIKAT nr 2

Zarząd Koła Nr 6 Warszawa-Wola Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie oraz Sekcja wędkarska „Serock” Koła nr 6 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w
Serocku
organizuje
„OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE TEAMOWE ZAWODY SPINNINGOWE Z ŁODZI – SEROCKOWE ŁOWY”
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” (ZOSW),
Regulaminem
Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, zapisami niniejszego komunikatu i
ustaleniami
przekazanymi na odprawie technicznej przed zawodami. UWAGA! W czasie zawodów obowiązuje
również:
Regulamin rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii
wywołanej
wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie. Niestosowanie się do niego skutkować będzie wykluczeniem drużyny z udziału w
zawodach.
Zgodnie z regulaminem w dniu zawodów, podczas potwierdzania udziału drużyna ma obowiązek
dostarczyć
wypełnione oświadczenia zawodników.

TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach w dniach
16.10-17.10. czas trwania tury 7 godz.

Sektor zawodów został wyznaczony od 48 km (tablica żeglugowa na brzegu), do końca ujścia rz. RZĄDZY
ZAKAZ POŁOWU W RZ. BUG I RZ. RZĄDZA.
Sekretariat zawodów mieścić się będzie na terenie Przystani Wędkarskiej Koła Nr 6 w Serocku.
Trening przed zawodami jest możliwy do dnia 14.10.2021 r. (czwartek) włącznie. W dniu 15.10.2021
r. można pływać po akwenie, ale bez wędek na pokładzie. Kontrola tej zasady będzie realizowana
przez organizatora wspólnie ze Strażą Rybacką. Naruszenie tej zasady przez zawodników będzie
jednoznaczne z dyskwalifikacją w zawodach bez prawa do zwrotu wpisowego.
RYBY ZALICZANE DO PUNKTACJI. Do końcowej klasyfikacji będzie zaliczonych 10 najwyżej
punktowanych ryb. Mogą to być 3 okonie (limit) i 7 ryb z gatunku: szczupak, sandacz, sum, boleń, jaź,
kleń bądź też 10 najdłuższych ryb z tych gatunków. Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie
zaliczona do punktacji tylko raz.
Obowiązują następujące wymiary ryb:
➢ Okoń – 20 cm limit 3 szt,
➢ Szczupak, Sandacz – 50 cm,
➢ Boleń 40 cm,
➢ Sum 70 cm,
➢ Kleń, Jaź – 25 cm.

ZASADY ZGŁASZANIA ZŁOWIONYCH RYB I ICH PUNKTACJI.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów kontrolę będzie sprawować Komisja Sędziowska w składzie:
Sędzia
Główny, Zastępca Sędziego Głównego i Sędzia Miarowy.
Pomiar i zgłaszanie ryb do Komisji Sędziowskiej będzie się odbywało przy użyciu smartfonów i aplikacji
xtramarlin. Każda drużyna ma obowiązek zapoznać się z zasadami jej działania na stronie internetowej
https://xtramarlin.pl gdzie znajduje się opis i przewodnik po aplikacji.
Wszystkie ryby będą punktowane wg. zasady 1 cm = 1 pkt.
Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak 50,1 cm będzie zaliczony
za 51 pkt.
Do pomiaru wykorzystywane będą otrzymane od organizatora miary sędziowskie.

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 drużyny.
Zdjęcia, które przedstawiają zakrwawioną rybę, są słabo widoczne, ryba jest zmierzona na
niewłaściwym boku, jej pysk nie dotyka początku miary, niewidoczny lub nieczytelny jest identyfikator
drużyny – nie będą zaliczane.
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.
W przypadku problemów z aplikacją lub przesłaniem zdjęcia ze złowioną rybą zawodnicy są
zobowiązani natychmiast zgłosić Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Miarowemu, którzy podejmą
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 kary startowej).
Jeżeli w/w problemy nie zostaną zgłoszone
Sędziemu, ryba nie zostanie zaliczona.
Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach ( schowkach) lub siatkach, dłużej niż wymaga tego
akceptacja z aplikacji.
W bakiście (siatce) może znajdować się tylko jedna ryba, 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 Miarowemu.
Zwycięstwo w zawodach uzyska Team który zgromadzi najwięcej pkt. z dwóch tur

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PRZEBYWANIA NA WODZIE

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.
Za wyposażenie jednostek odpowiedzialni są ich użytkownicy.
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.
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.

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.
Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia oraz przeszukania łodzi i sprzętu zawodników
celem wyeliminowania wszelkich form łamania zasad i przepisów obowiązujących w tych zawodach.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zamieszczonym Programem zawodów spinningowych Teamów
„SEROCKOWE ŁOWY 2021”.

Z poważaniem
Zarząd Koła nr. 6
Warszawa Wola

