REGULAMIN
VII DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W ŁOWIECTWIE
PODWODNYM – runda wiosenna
§1
1. Podstawą opracowania regulaminu zawodów jest Ustawa O Rybactwie
Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. Dz.U. 2018.2003 t.j. zwane dalej odpowiednio
Ustawą / Rozporządzeniem.
2. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy spełniający wymogi w/w ustaw, a w
szczególności:
a) minimalny wiek zawodnika - 18 lat ukończone w dniu rozgrywania konkurencji,
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 opłaty startowej w kwocie i terminie ustalonym przez Organizatora,
b) złożenia w trakcie rejestracji oświadczenia o udziale w zawodach na własną
odpowiedzialność oraz o braku przeciwskazań lekarskich do nurkowania na
wstrzymanym oddechu i oświadczenie w związku z COVID-19. Druk Oświadczenia
dołączony został do regulaminu – Załącznik nr 1.
4. Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą wziąć udział osoby
posiadające Kartę Łowiectwa Podwodnego (z wyłączeniem §1 pkt.2.c).
5. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, Organizator ma prawo nie zwrócić
wniesionych opłat.
6. W przypadku wpłaty gotówkowej w trakcie rejestracji zawodnika, pobrana będzie
opłata dodatkowa (gotówkowa) w wysokości 50 zł.
7. Organizator na życzenie zawodnika ma obowiązek wystawienia potwierdzenia
wpłaty zgodnie z zasadami rachunkowości.
§2
1. Obowiązkowe wyposażenie łowcy podwodnego - zawodnika:
a) kusza napinana siłą mięśni zawodnika, ze strzałą na uwięzi zakończoną grotem
pojedynczym lub takim, który posiada nie więcej niż 3 ostrza rozstawione w kole
średnicy maksymalnej 30 mm,
b) boja w kolorze żółtym/czerwonym/pomarańczowym (lub w przypadku boi
specjalistycznej w kolorze oferowanym przez producenta) o wyporności min. 5 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,
g) gwizdek.
h) balast (pas balastowy i/lub kamizelka balastowa)
§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 oraz ZAKAZU polowania na ryby łososiowate
i węgorze.
2. Podczas zawodów, aby wyłonić zwycięzcę, uchyla się ograniczenia dotyczące
limitów ilościowych złowionych ryb. Szczegółowe informacje organizator jest
zobowiązany przedstawić na odprawie 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.
Dz.U. 2018.2003 t.j., a także dodatkowe ograniczenia ustanowione przez
Organizatora i ujęte w § 4.
§4
1. Wszystkie ryby nie ujęte w w/w ograniczeniach muszą mieć długość minimum 25
cm, by zostały zaliczone do punktacji, za ryby poniżej tego wymiaru zawodnik
otrzymuje 0 punktów.
2. Jeżeli ryba posiada wymiar ochronny przewidziany ustawą i posiada wymiar
ochronny niższy niż minimalny punktowany wymiar, zawodnik za taką rybę
otrzymuje 0 punktów.
3. Wymiar szczupaka zaliczanego do punktacji zostaje ustalony na 60 cm.
4. Szczupaki o wymiarach od 45 do 59,9 cm nie są wliczane do punktacji i zawodnik
otrzymuje za nie 0 punktów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów ryb podlegających
punktacji, w zależności od warunków łowiska, na którym rozegrane zostaną
zawody. O zmianach zawodnicy zostaną poinformowani na odprawie pierwszego
dnia zawodów.
§5
1. VII Drużynowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym - runda Wiosenna są
zawodami dwudniowymi, które odbywać się będą w dniach 21-22.05.2021 i w
godzinach wskazanych w harmonogramie zawodów opublikowanym przez
Organizatora na stronie sspoland.pl. Zawodnik może wziąć udział w wybranych

przez siebie dniach konkurencji. Zawodnik by zostać sklasyfikowanym musi wziąć
udział w co najmniej jednym dniu rozgrywania zawodów.

2. Zawody przeprowadzone zostaną̨ na jeziorze Gwiazdy (k. Borowy Młyn) w dniach 21-22.05.2021 r. Jezioro lub jeziora na których zostaną przeprowadzone
konkurencje, zostaną podane przez Organizatora podczas pierwszej odprawy.

3. W zależności od liczby uczestników zakłada się start zawodników z jednego lub
kilku znacznie oddalonych od siebie punktów startowych. Przydział punktów
startowych podany zostanie przez Organizatora podczas porannej odprawy
pierwszego i drugiego dnia Mistrzostw. Sposób wyłaniania przydziału zawodnika
do punktu startowego został określony w §7 pkt.5-6.
4. Nie stawienie się zawodnika na porannej odprawie skutkuje jego wykluczeniem
w danym dniu zawodów.
5. Dopuszcza się odstąpienie od warunku wskazanego w §5 pkt.4 w wyjątkowych
sytuacjach pod warunkiem, że zawodnik z wyprzedzeniem uprzedzi Organizatora
o obiektywnej i niezależnej od zawodnika sytuacji uniemożliwiającej stawienie się
na odprawie. W takim przypadku w dniu startu zawodnik musi stawić się u
Sędziego Głównego i zostać dopuszczony do startu zgodnie z przyjętymi
procedurami obowiązującymi zawodników. Ostateczną decyzję w takim przypadku
o dopuszczeniu zawodnika lub braku zgody na dopuszczenie, podejmuje Sędzia
Główny.
6. Dopuszczalne jest zakończenie konkurencji i dopłynięcie do innego punktu
startu/mety, oraz niezwłocznie po przypłynięciu na metę powiadomić Sędziego
Stanowiskowego, który ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Sędziego
Stanowiskowego z punktu startowego zawodnika.
§6
1. Na odprawie pierwszego dnia zawodów Organizator powołuje Komisję Sędziowską
składającą się z:
a. Sędziego Głównego
b. Sędziów Stanowiskowych
2. Dopuszcza się by Sędzia Główny pełnił jednocześnie rolę Sędziego
Stanowiskowego.
3. Na odprawie pierwszego dnia zawodów Organizator powołuje trzyosobową Komisję
Arbitrażową składającą się z:
a. Przedstawiciela Organizatora
b. Przedstawiciela Zawodników
c. Przedstawiciela Podkomisji Łowiectwa Podwodnego KDP PTTK
4. W przypadku rozpatrywania okoliczności protestu złożonego wobec osoby ze
składu Komisji Arbitrażowej wyklucza się stronę postępowania ze składu Komisji
Arbitrażowej zastępując ją osobą posiadającą wymagane kompetencje.
5. Przedstawiciela zawodników wybierają startujący zawodnicy w jawnym głosowaniu
podczas odprawy pierwszego dnia zawodów.
6. Rolą Komisji Arbitrażowej jest rozstrzyganie protestów wniesionych w trakcie
rozgrywania konkurencji.

§7
1. Organizator wyznacza jeden lub więcej punktów startowych, które jednocześnie są
miejscem startu i mety.
2. Punkty startowe zostają oznakowane w sposób widoczny i wyznaczają tzw. strefę
startową, przez którą każdy zawodnik musi przepłynąć zarówno startując jak
i wracając do punktu. Przykładowy sposób oznakowania strefy obrazuje poniższy
schemat:

3. W strefie startowej zabronione jest:
a. ładowanie kuszy,
b. rozładowywanie kuszy,
c. wpływanie z naładowaną kuszą,
d. wpływanie/wchodzenie i opuszczanie strefy startowej poza wyznaczonymi
kierunkami przejść,
e. wypływanie ze strefy startowej przed sygnałem startowym,
f. opuszczania strefy mety bez zgody Sędziego Stanowiskowego.
4. Złamanie zasad określonych w pkt.3a-f skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu
zawodów.
5. Organizator decyduje o sposobie przydziału punktów startowych pomiędzy
dobrowolnym i losowym, a decyzję ogłasza najpóźniej na odprawie pierwszego
dnia zawodów.
6. W przypadku losowego przydziału zawodnika do punktu startowego musi zostać
zachowana zasada przypadkowości tzn., że przydział punktu musi zostać

wylosowany. Dopuszcza się wykorzystanie elektronicznego systemu rejestracji
wyników w celu automatycznego losowania i przydziału.
§8
1. Do klasyfikacji Pucharu Super Łowcy zaliczają się zawody w łowiectwie
podwodnym spełniające poniższe minimalne wymagania dotyczące ich organizacji:
a.
b.
c.
d.
e.

minimalna liczba uczestników: 15 osób,
organizator zapewnia zabezpieczenie ratowniczo-wodne,
organizator ubezpiecza wydarzenie – minimum w zakresie OC Organizatora,
organizator przestrzega zasad określonych w §2,
Organizator ewidencjonuje wyniki zawodów z wykorzystaniem
elektronicznego systemu rejestracji wyników udostępnionego bezpłatnie
na czas zawodów przez SSPoland lub dostarczy do SSPoland kartę wyników
zawodów zawierającą minimum imiona i nazwiska zawodników, liczbę
zdobytych punktów, liczbę upolowanych ryb.

2. Do klasyfikacji Pucharu Super Łowcy bierze się pod uwagę sumę punktów
rankingowych zdobytych podczas wszystkich tur Drużynowych Mistrzostw Polski,
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz zawodów
spełniających wymagania niniejszego regulaminu i zgłoszonych do kalendarza
Zawodów, prowadzonego przez SSPoland, przed rozpoczęciem danego sezonu
łowieckiego.
3. Rankingowe punkty wyznacza się dla każdych zawodów wg zasady:
a. I miejsce – 100 pkt rankingowych.
b. II i kolejne miejsca:
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎
∗ 100 𝑝𝑘𝑡
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎 𝐼 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑎
c. Liczba punktów rankingowych jest zaokrąglana zgodnie z regułami
matematycznymi do liczby całkowitej.
4. DRUŻYNY
a) drużyny należy zgłaszać najpóźniej do momentu zakończenia rejestracji
zawodników, na dzień przed zawodami,
b) drużynę w rozumieniu regulaminu stanowi maksymalnie trzech zawodników,
c) istnieje możliwość wprowadzenia jednego zawodnika rezerwowego w rundzie
jesiennej, jeśli nie ma możliwości wystąpienia drużyny w składzie z rundy
wiosennej,
d) zawodnikiem rezerwowym nie może być osoba, która podczas rundy wiosennej
danego roku brała udział w innej drużynie,
e) klasyfikację generalną stanowi suma punktów rankingowych zdobytych przez
drużynę podczas wszystkich rund Drużynowych Mistrzostw Polski wg zasady
opisanej w §8 pkt.3 w odniesieniu do całej drużyny,
f) liczbę rund Drużynowych Mistrzostw Polski określa Organizator tych zawodów,
którym jest SSPoland.

§9
1. Zawodnikom w ramach zawodów 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 dodatkowy gatunek oprócz pierwszego jest doliczana premia
w wysokości 1000 pkt. (brane są pod uwagę tylko ryby, które spełniają warunek
przyjęcia do punktacji);
d) do punktacji zaliczane są trzy najwyżej ocenione ryby z każdego gatunku, przy
czym ewidencjonowane są wszystkie ryby upolowane przez zawodnika;
e) za każdy gram ryby nalicza się jeden punkt z tym, że tylko do wagi 5 kg. Za ryby
cięższe niż 5 kg nalicza się maksymalnie 5000 punktów, niezależnie od ich wagi;
f) za każdą rybę niewymiarową, której długość minimalną określa Rozporządzenie,
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w danym dniu zawodów.
2. Za największą rybę zawodów uznaje się rybę, która miała największą wagę.
3. Dyskwalifikacja dotyczy dnia, w którym nastąpiła jej przyczyna. Jeżeli zawodnik
zostanie zdyskwalifikowany w danym dniu, wyniki które osiągnął w tym dniu nie
zaliczają się do punktacji ogólnej oraz zawodnik otrzymuje 3000 punktów karnych
(punkty ujemne).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli podczas trwania zawodów
w zakresie przestrzegania przez zawodników przepisów niniejszego regulaminu.
5. Zawodnik, który nie przekaże wszystkich ryb sędziemu, w tym niewymiarowych,
zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie miał możliwości uczestniczenia w
zawodach przez okres 1 roku liczonych od dnia zakończenia zawodów, na których
tego rodzaju dyskwalifikacja miała miejsce.
6. Ocenę i ważenie ryb przeprowadza minimum dwuosobowa komisja sędziowska
wyznaczona przez Organizatora (Sędzia Główny oraz osoba wyznaczona przez
Organizatora). Komisja sędziowska może korzystać z pomocy innych osób, w tym
zawodników, przy czym zawodnik nie może ważyć i mierzyć własnych ryb.
§10
1. Przed zawodami wprowadza się 21-dniowy ZAKAZ POLOWANIA i 4 DNIOWY
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PŁYWANIA I POLOWANIA na akwenie, na którym
rozgrywane będą zawody w łowiectwie podwodnym. Zawodnik, który złamie w/w
zakaz zostanie automatycznie i całkowicie zdyskwalifikowany, bez zwrotu kosztów
poniesionych na uczestnictwo w zawodach.
2. Podczas rozgrywania konkurencji zawodnicy mogą przemieszczać się po akwenie
wyłącznie za pomocą siły własnych mięśni. Zabrania się używania jakichkolwiek
dodatkowych urządzeń pływających z wyjątkiem boi, jako środka podparcia
podczas płynięcia.
3. W trakcie trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego
wychodzenia na brzeg pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Jeżeli zajdzie konieczność wyjścia na brzeg z przyczyn fizjologicznych zawodnik
może wyjść z wody na czas nie dłuższy, niż 10 minut. Przekroczenie tego czasu
wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika w dniu wystąpienia przyczyny
dyskwalifikacji.
5. Zawodnik może na punkcie startowym dokonać naprawy lub wymiany sprzętu w
trakcie trwania konkurencji. Dokonanie ww. czynności nie może prowadzić do
nieregulaminowego wyposażenia zawodnika. Czynności te prowadzone są pod
nadzorem Sędziego Stanowiskowego i nie mogą trwać dłużej niż 20 min.
Przekroczenie tego czasu lub nieregulaminowe wyposażenie wiąże się z
dyskwalifikacją zawodnika w dniu wystąpienia przyczyny dyskwalifikacji.
6. W trakcie trwania konkurencji obowiązuje zakaz używania elektronicznych
urządzeń służących do lokalizacji ryb w wodzie i obrazowania ukształtowania dna.
7. Wprowadza się całkowity zakaz polowania w okolicy baz nurkowych, instalacji
nurkowych oraz innych miejsc wskazanych przez Organizatora. Miejsca wyłączone
z polowania zostaną oznaczone przez Organizatora boją sygnalizacyjną. Obszar
wyłączony z polowania, każdorazowo zostanie wskazany podczas porannej
odprawy w dniu zawodów.
8. Zabronione jest przekazywanie innym zawodnikom, obsłudze zawodów lub innym
osobom części wyposażenia zawodnika lub upolowanych ryb. Każdy taki
przypadek (także spowodowany względami bezpieczeństwa) karany będzie
dyskwalifikacją w danym dniu zawodów oraz naliczeniem 3000 pkt karnych.
§11
1. Przed startem Sędzia stanowiskowy sprawdza wyposażenie każdego zawodnika
i nanosi informacje o jego wyposażeniu do protokołu. Zawodnicy nie posiadający
wyposażenia obowiązkowego nie są dopuszczani do zawodów w danym dniu.
2. Konkurencje rozpoczynają się na znak sędziego: „Uwaga zawodnicy! Czas START!”
3. Konkurencja kończy się na znak sędziego: „Uwaga zawodnicy! Koniec czasu!”
4. Bezwzględnie należy przestrzegać czasu przeprowadzania konkurencji wskazanego
w harmonogramie. Zawodnicy, którzy stawią się na mecie spóźnieni, będą
zdyskwalifikowani i ukarani punktami karnymi w ilości 3000 punktów.
5. W wypadku wcześniejszej rezygnacji z konkurencji, zawodnik ma obowiązek
powiadomienia o tym Sędziego w dowolnym punkcie startowym. W takim
przypadku zastosowanie ma pkt.6.
6. Po zgłoszeniu się w strefie mety zawodnicy przed opuszczeniem wody muszą zdać
wszystkie ryby sędziemu wyznaczonemu przez Organizatora oraz poddać się
kontroli kompletności wyposażenia. W przypadku braków w wyposażeniu
związanego z balastem (np. kamizelka, pas) zawodnik zostaje zdyskwalifikowany
w danym dniu stwierdzenia braku oraz naliczone zostaje 3000 punktów karnych.

7. Ryby podczas zdawania ich sędziemu pakowane są przez zawodnika do
plastikowego worka wraz z numerem startowym, sędzia stanowiskowy
zobowiązany jest do wpisania na liście startowej liczby zdanych ryb a zawodnik
potwierdza to podpisem na liście.
§12
1. Warunki bezpieczeństwa:
a) w czasie napinania/ładowania i zwalniania/rozładowywania strzały
oraz naładowana kusza musi być w całości zanurzona w wodzie,
złamanie przepisu powoduje dyskwalifikację zawodnika w danym dniu
zawodów,
b) napinanie/ładowanie oraz i zwalnianie/rozładowywanie kuszy może
nastąpić wyłącznie ZA STREFĄ STARTOWĄ znajdującą się w wodzie na
danym punkcie startowym, złamanie przepisu powoduje
dyskwalifikację zawodnika w danym dniu zawodów,
c) zawodnik NIE MOŻE pływać i/lub nurkować bez boi asekuracyjnej w
czasie trwania konkurencji. Pływanie i/lub nurkowanie bez boi
skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w danym dniu zawodów,
d) dopuszcza się zmianę boi asekuracyjnej przez zawodnika zachowując
zasadę określoną w pkt. 1c,
e) zabronione jest zbliżanie się do siebie (poza strefą startu) będących w
wodzie zawodników na odległość mniejszą niż 25m
f) ustala się następujące znaki do komunikowania się na odległość z łodzią
patrolowo-ratowniczą, zabezpieczającą zawodników w trakcie trwania turnieju:

A
2. W przypadkach rażącego nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa sędzia może
podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji z obu dni zawodów oraz zakazie
udziału w zawodach akredytowanych przez okres 1 roku liczonych od dnia

zakończenia zawodów, na których tego rodzaju dyskwalifikacja miała miejsce.
§13
1. Protesty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.
2. Wraz ze złożeniem protestu należy uiścić kaucję w wysokości 50,00 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 konkurencji oraz zawodów.
4. Protesty będą rozstrzygane przez zespół sędziowski.
5. Zawodnik ma prawo złożyć odwołanie od decyzji zespołu sędziowskiego do Komisji
Arbitrażowej nie później niż 30 min od ogłoszenia decyzji przez zespół sędziowski.
6. Decyzja Komisji Arbitrażowej jest decyzją ostateczną.
7. Nieoficjalne wyniki zostaną opublikowane w formie drukowanej i w miejscu
wyznaczonym podczas pierwszej odprawy. Po czasie 30 minut od opublikowania
nieoficjalnych wyników i w przypadku braku protestów, wyniki automatycznie
stają się OFICJALNE.
§14
Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom i
poleceniom Sędziego Głównego oraz powołanym przez Organizatora Sędziom
Stanowiskowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika nie stosującego się
do regulaminu zawodów na wniosek Sędziego Głównego lub Komisji Arbitrażowej,
bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
3. Każda dyskwalifikacja skutkuje karą wysokości 3000 punktów karnych
odejmowanych od bieżącego wyniku zawodnika. Konto punktowe zawodnika może
przyjmować wartości ujemne.
4. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej i prawnej za wypadki i
szkody spowodowane przez uczestników zawodów.
6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

7. Ubezpieczenia uczestnictwa w Mistrzostwach zawodnik dokonuje we własnym
zakresie.

C

Załącznik nr 1

Oświadczenie o stanie zdrowia i bezpieczeństwie
AKTA ZAWODNIKA - INFORMACJE POUFNE
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODPISANIEM
Z poniższego Oświadczenia dowiesz się o potencjalnym ryzyku związanym z łowiectwem
podwodnym oraz o postępowaniu jakie będzie od Ciebie wymagane podczas zawodów. Złożenie przez
Ciebie podpisu pod niniejszym Oświadczeniem jest warunkiem udziału w zawodach oferowanych
przez: …………………………..
.................................................................................
Imię i Nazwisko

.................................................................................
Adres zamieszkania

.................................................................................
Pesel lub inny identyfikator (rodzaj)

Przeczytaj Oświadczenie i przedyskutuj z Organizatorem zanim je podpiszesz. Musisz także wypełnić
„wywiad medyczny”.
Łowiectwo podwodne jest pasjonującą lecz zarazem wymagającą formą spędzania wolnego czasu.
Wykonywane prawidłowo z zastosowaniem odpowiednich technik jest bardzo bezpieczne. W razie
niedopełnienia procedur bezpieczeństwa może jednak stać się groźne. Aby uprawiać łowiectwo
podwodne bezpiecznie musisz być w dobrej kondycji i nie mieć dużej nadwagi. Łowiectwo podwodne
w pewnych warunkach może być sporym obciążeniem dla organizmu, Twój układ oddechowy i krążenia
muszą być zdrowe. Osoba z chorobami układu krążenia, przeziębiona, mająca problemy z żołądkiem,
przechodząca właśnie chorobę zakaźną, chorująca na padaczkę, astmę lub inne poważne choroby oraz
pod wpływem alkoholu lub leków nie powinna uprawiać łowiectwa podwodnego. Jeżeli bierzesz leki
powinieneś to skonsultować z lekarzem zanim przystąpisz do udziału w zawodach. Podczas zawodów
musisz zachować z pełną starannością wszelkie zasady bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użycie sprzętu
do łowiectwa podwodnego może skończyć się ciężkim urazem lub śmiercią.
Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Oświadczenia i Wywiadu Medycznego, to
prosimy o przedyskutowanie ich z Organizatorem przed podpisaniem niniejszego dokumentu.

WYWIAD MEDYCZNY
Dla uczestnika :
Celem niniejszego kwestionariusza jest sprawdzenie czy przed przystąpieniem do zawodów
……………………………………….., nie powinieneś skonsultować swego stanu zdrowia z lekarzem.
Pozytywna odpowiedź na którekolwiek z pytań nie oznacza dyskwalifikacji z udziału w zawodach.
Pozytywna odpowiedź oznacza, iż istnieje okoliczność, która może zaważyć na bezpieczeństwie
Twojego uprawiania łowiectwa podwodnego. Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące Twojego
zdrowia wpisując w odpowiednie miejsca TAK lub NIE, jeśli nie masz pewności wpisz TAK. Jeśli na
którykolwiek z punktów odpowiedziałeś(aś) TAK musisz skonsultować się z lekarzem przed
przystąpieniem do zawodów.
1. Jesteś w ciąży ? (tylko kobiety)
2. Czy przyjmujesz obecnie leki na receptę ?
3. Czy masz więcej niż 45 lat i możesz odpowiedzieć TAK na przynajmniej jedno z poniższych
pytań?
– palę obecnie fajkę/papierosy lub inne wyroby tytoniowe,
– mam wysoki poziom cholesterolu,
– w mojej rodzinie były przypadki choroby wieńcowej lub udaru,
– jestem obecnie w trakcie leczenia,
– mam wysokie ciśnienie,
– mam cukrzycę.
4. Czy miałeś w przeszłości poniżej wymienione choroby lub obecnie cierpisz na:
▪ astmę, trudności w oddychaniu (zadyszkę) podczas wysiłku?
▪ Częste /rzadkie ataki kataru siennego lub alergii?
▪ Częste przeziębienia, zapalenia zatok lub oskrzeli?
▪ Jakąkolwiek postać choroby płuc?
▪ Odmę opłucnową (zapadnięte płuco)?
▪ Inne choroby lub zabiegi klatki piersiowej?
▪ Problemy psychiczne lub psychologiczne (napad paniki, lęk zamkniętych lub otwartych
przestrzeni)?
▪ Epilepsję ataki konwulsję lub przyjmujesz leki zapobiegające?
▪ Powtarzające się migreny lub przyjmujesz leki zapobiegające?
▪ Utraty przytomności lub omdlenia (całkowita, częściowa utrata przytomności)?
▪ Częste lub poważne objawy choroby lokomocyjnej (choroba morska, lokomocyjna itd.)?
▪ Biegunkę lub odwodnienie?
▪ Jakiekolwiek wypadki nurkowe lub chorobę dekompresyjną?
▪ Nadmierne zażywanie leków lub alkoholu?
▪ Kolostomię lub Ileostomię?
▪ Przepuklinę?
▪ Powtarzające się problemy z poruszaniem się?
▪ Krwawienie lub inne problemy krwionośne?
▪ Powtarzające się problemy z uszami?
▪ Operację zatok?
▪ Zawał serca?
▪ Udar mózgu?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dusznicę bolesną, operacje serca lub naczyń krwionośnych?
Chorobę wieńcową?
Wysokie ciśnienie lub przyjmujesz leki kontrolujące ciśnienie?
Problemy z plecami, nogami lub rękami po operacji /urazie lub złamaniu?
Cukrzycę?
Operacje pleców lub kręgosłupa?
Uraz głowy z utratą przytomności w ciągu ostatnich pięciu lat?

Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje dotyczące mojego stanu zdrowia podaję zgodnie z
moją najlepszą wiedzą. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność z powodu nieujawnienia problemów
zdrowotnych obecnie lub w przeszłości, co poświadczam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam, że w przypadku odpowiedzi “TAK” na którekolwiek pytanie skonsultowałem sie z
lekarzem i nie ma przesiwskazań do mojego udziału w zawodach.
…...............................................
Podpis zawodnika

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Zawody, rozgrywane są na akwenach o bardzo zróżnicowanej strefie przybrzeżnej. Z uwagi na § 12
podpunkt c) regulaminu zawodów, który stanowi: „zawodnik NIE MOŻE pływać i/lub nurkować bez
boi asekuracyjnej w czasie trwania konkurencji. Pływanie i/lub nurkowanie bez boi skutkuje
dyskwalifikacją zawodnika z obu dni zawodów”, Organizator zawodów OSTRZEGA, że polowanie w
pobliżu podwodnych przeszkód, a przede wszystkim zwalonych drzew, stanowi bezpośrednie ryzyko
utraty życia w wyniku zaplątania się liny boi asekuracyjnej o podwodne przeszkody. Niniejszym
Zawodnik własnoręcznym podpisem ZAŚWIADCZA, iż zapoznał się z Ostrzeżeniem Organizatora oraz
Regulaminem zawodów i zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności, a nurkowanie w
pobliżu podwodnych przeszkód przeprowadzać będzie WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, respektując jednocześnie zakaz odpinania się od boi asekuracyjnej, która
stanowi sygnał ostrzegawczy o obecności łowcy na danym obszarze. Niniejszym Organizator
OSTRZEGA i NIE ZALECA nurkowania w wyżej wymienionych warunkach, określając je jako
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE.
…...............................................
Podpis zawodnika

Informacja
Podpisując niniejsze Oświadczenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie ujawnionych danych wyłącznie
do celów organizacyjnych zawodów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej
zakresie
Imię, Nazwisko, adres, nr telefonu, adres email, zdjęcie
przez …………………………………………………………………..
w celu
organizacji i realizacji zawodów łowieckich (w tym ewidencjonowania wyników w systemie),
otrzymywanie newslettera z informacjami o działaniach Organizatora, publikacji na stronie www
Stowarzyszenia Spearfishing Poland list osób uczestniczących w zawodach oraz ich wyników.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez pisemne oświadczenie
oraz wskazanie obszarów, których cofnięcie zgody dotyczy.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

Koronawirus – oświadczenie do wypełniania przez uczestnika zawodów

Szanowni Państwo
Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz organizatorów prosimy
o odpowiedzi na poniższe pytania (odpowiedzi prosimy otoczyć kołem).
▪ Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?
TAK / NIE
▪ Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?
TAK / NIE
▪ Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie
objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?
TAK / NIE
▪ Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
TAK / NIE
▪ Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z
domowników ?
TAK / NIE
▪ Czy zostałeś zaszczepiony przeciw COVID-19?
NIE / TAK - JEDNA DAWKA / TAK – DWIE DAWKI

…….…………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika

