
REGULAMIN
SPEARFISHING CUP 2016

08-11 września 2016 r.

§1

1. Podstawą opracowania regulaminu Zawodów jest Ustawa 
Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. Dz. U. 01. 138 poz.1559 z późniejszymi 
zmianami.

2. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy spełniający wymogi w/w ustawy, a w 
szczególności: 

a) minimalny wiek zawodnika - 18 lat ukończone w dniu zawodów; 
b) posiadanie Karty Łowiectwa Podwodnego; 
c) z posiadania Karty Łowiectwa Podwodnego zwolnieni są zawodnicy z 

zagranicy, nie posiadający obywatelstwa polskiego; 

3. Ponadto każdy zawodnik zobowiązany jest do:

a) wniesienia PRZELEWEM opłaty startowej w wysokości ustalonej przez 
Organizatora i podanej na stronie zawodów - www.sspoland.pl do dnia 
31.08.2016 r.; 

b) złożenia w trakcie rejestracji oświadczenia o udziale w zawodach na własną 
odpowiedzialność; 

c) posiadania oraz przedstawienia Organizatorowi na jego żądanie aktualnego 
badania lekarskiego (nie starszego niż 3 miesiące); 

4. Zawody mają charakter Otwarty. W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające 
Kartę Łowiectwa Podwodnego oraz osoby będące członkami Stowarzyszenia 
Spearfishing Poland, bez względu na pełnioną w czasie zawodów i poza nimi 
funkcję.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, Organizator w przeciągu tygodnia 
po ich zakończeniu zwróci przelewem 100% opłaty startowej.

6. W przypadku wpłaty gotówkowej w trakcie rejestracji zawodnika, pobrana będzie 
opłata dodatkowa (gotówkowa) w wysokości 50 zł.

§2

1. Wyposażenie łowcy podwodnego:

a) kusza napinana siłą mięśni zawodnika, bez użycia dodatkowych urządzeń, ze 
strzałą na uwięzi zakończoną grotem pojedynczym lub takim, który posiada 
nie więcej niż 3 ostrza rozstawione w kole o średnicy maksymalnej 30 mm; 

b) boja o wyporności min. 10 kg z linką długości min. 10 m, o wytrzymałości na 
zerwanie min. 30 kg; 

c) nóż nurkowy lub inne urządzenie umożliwiające uwolnienie w przypadku 
zaplątania się w sieci; 

d) skafander nurkowy; 
e) sprzęt podstawowy - płetwy, maska, fajka; 
f) nizałki lub worki na ryby; 

O Rybactwie 



§3

1. Zawodnicy muszą bezwzględnie stosować się do przepisów ogólnych, regulujących 
amatorski połów ryb kuszą w Polsce, a zwłaszcza stosować się do wymiarów 
ochronnych, okresów ochronnych i ZAKAZU polowania na węgorze.

2. Podczas zawodów, aby wyłonić zwycięzcę, rezygnuje się z ograniczeń dotyczących 
limitów ilościowych złowionych ryb. W razie wątpliwości zawodnicy uzyskają 
szczegółowe informacje u Organizatora przed zawodami.

3. Wprowadza się ograniczenia wymiarowe oraz okresy ochronne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. Dz. U. 138 
poz.1559, a także dodatkowe ograniczenia ustanowione przez Organizatora i ujęte 
w § 4.

§4

1. Wszystkie ryby, zarówno te ujęte, jak i nie ujęte w w/w ograniczeniach 
wymiarowych, MUSZĄ mieć długość minimum 25 cm, aby można je było zaliczyć 
do punktacji.

2. Wymiar szczupaka zaliczanego do punktacji zostaje podniesiony do 60 cm.

3. Szczupaki o wymiarach od 45 do 59,9 cm nie są wliczane do punktacji i zawodnik 
    otrzymuje za nie 0 punktów. Ilość szczupaków w tym zakresie rozmiaru nie jest 

objęta żadnym limitem.

§5

1. Zawody przeprowadzone zostaną na jeziorze Chłop k. Pszczewa. 

2. W zależności od ilości uczestników zakłada się start zawodników z jednego lub 
dwóch znacznie oddalonych od siebie punktów startowych. Informacja o lokalizacji 
punktów startowych oraz losowanie przydziałów do poszczególnych miejsc 
startowych zostanie przeprowadzone podczas porannej odprawy pierwszego 
dnia zawodów, na której obecność zawodników jest obowiązkowa.

3. Nie stawienie się zawodnika na porannej odprawie skutkuje jego dyskwalifikacją.

4. Dopuszczalne jest zakończenie zawodów i dopłynięcie do drugiego punktu 
startu/mety, ale dodatkowo o tym fakcie należy niezwłocznie po przypłynięciu na 
metę powiadomić Sędziego Stanowiskowego.



§6

1. Zawody SPEARFISHING CUP 2016 w Łowiectwie Podwodnym są zawodami    
    dwudniowymi, które odbywać się będą w piątek i sobotę, w godzinach wskazanych  
    w harmonogramie zawodów opublikowanym przez Organizatora na stronie 
    www.sspoland.pl. Zawodnik może wziąć udział w tylko jednym, wybranym przez 
    siebie dniu zawodów, a uzyskane wyniki będą zaliczone do punktacji ogólnej.

2. Bezwzględnie należy przestrzegać czasu przeprowadzania zawodów wskazanego w 
harmonogramie. Zawodnicy, którzy stawią się na mecie spóźnieni, będą 
ukarani punktami karnymi w ilości 100 punktów za każdą minutę spóźnienia.

3. Zawodnicy, którzy spóźnią się ponad 30 minut, zostaną zdyskwalifikowani w dniu 
wystąpienia przyczyny dyskwalifikacji.

4. Zawody rozpoczynają się na znak sędziego.

5. W wypadku wcześniejszej rezygnacji z zawodów, zawodnik ma obowiązek 
powiadomienia o tym Sędziego w dowolnym punkcie startowym.

6. Do klasyfikacji Pucharu Super Łowcy liczy się suma punktów zdobytych podczas 
dwóch dni zawodów oraz Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie 
Podwodnym.

§7

1. Zawodnikom będą przydzielane punkty zgodnie z zasadami:

a) za każdą zaliczaną do punktacji rybę oprócz szczupaków – 300 punktów /   
    sztukę; 
b) za szczupaki – 150 punktów / sztukę; 
c) za każdy gram ryby nalicza się jeden punkt z tym, że tylko do wagi 3 kg. Za 

ryby cięższe niż 3 kg nalicza się maksymalnie 3000 punktów, niezależnie od 
ich wagi; 

d) za każdą rybę niewymiarową, której długość minimalną określa Ustawa,  
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w danym dniu zawodów;

2. Dyskwalifikacja dotyczy dnia, w którym nastąpiła jej przyczyna. Jeżeli zawodnik 
zostanie zdyskwalifikowany tylko jednego dnia, wyniki które osiągnął lub osiągnie, 
zalicza się do punktacji ogólnej.

2. Zawodnik, który dwa lata z rzędu zostaje zdyskwalifikowany z powodu 
niekwalifikowanych ryb, nie będzie miał możliwości uczestniczenia w kolejnych 
zawodach przez okres 1 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli zawodników podczas trwania zawodów.

4. Zawodnik, który nie przekaże niewymiarowych ryb sędziemu zawodów zostanie 
zdyskwalifikowany i nie będzie miał możliwości uczestniczenia w kolejnych 
zawodach przez okres 3 lat.



5. Ocenę i ważenie ryb przeprowadza dwuosobowa komisja sędziowska wyznaczona 
przez Organizatora (Sędzia Główny oraz osoba wyznaczona przez Organizatora).

§8

1. Podczas zawodów zawodnicy mogą przemieszczać się po akwenie wyłącznie za 
pomocą siły własnych mięśni. Zabrania się używania jakichkolwiek dodatkowych 
urządzeń pływających. Zezwala się na używanie boi, jako środka podparcia podczas 
płynięcia. 

2. W trakcie trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia na brzeg  
pod rygorem automatycznej dyskwalifikacji. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, należy 
przywołać łódź asekuracyjną i zastosować się do poleceń Sędziego. 

§9

1. Po zgłoszeniu się na linii mety zawodnicy muszą oddać ryby sędziemu 
    wyznaczonemu przez Organizatora.

2. Ryby podczas zdawania ich sędziemu pakowane są przez zawodnika do 
plastikowego worka wraz z numerem startowym.

3. Ze względów bezpieczeństwa ryby znajdujące się w worku muszą być zdjęte z 
nizałki.  

§10

1. Warunki bezpieczeństwa:

a) w czasie napinania i zwalniania strzały kusza musi być zanurzona w wodzie; 
b)  

; 
c) ustala się następujące znaki do komunikowania się na odległość z łodzią 

patrolowo-ratowniczą, zabezpieczającą zawodników w trakcie trwania 
turnieju:

 

Za nizałkę pozostawioną w worku zawodnik otrzymuje 700 pkt. karnych.

zawodnik nie może odpinać boi asekuracyjnej w czasie trwania zawodów.
Odpięcie boi powoduje dyskwalifikację zawodnika z obu dni zawodów
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d) w przypadku złowienia dużej ilości ryb, istnieje możliwość zdawania ich partiami. 
Wówczas należy przywołać łódź patrolowo-ratowniczą;

2. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją 
oraz zakazem udziału w zawodach przez okres kolejnych 3 lat.

§11

1. Protesty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.

2. Wraz ze złożeniem protestu należy uiścić kaucję w wysokości 300,00 zł. Kaucja 
będzie zwrócona jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

3. Protest należy zgłosić nie później, niż w ciągu 30 min od ogłoszenia nieoficjalnych 
wyników zawodów.

§12

Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom i 
poleceniom Sędziego Głównego oraz powołanym przez Organizatora Sędziom 
Pomocniczym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika nie stosującego się do 
regulaminu zawodów na wniosek Sędziego Głównego, bez zwrotu poniesionych 
kosztów uczestnictwa.

3. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej i prawnej za wypadki i 
szkody spowodowane przez uczestników zawodów.

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

6. Ubezpieczenia uczestnictwa w turnieju należy dokonać według własnego uznania i 
we własnym zakresie. 
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