
      OTWARTE ZAWODY SPINNINGOWE
   MISTRZOSTWA PIOTRKOWA TRYB. 2022 

Komunikat nr 1 

Zarząd Koła PZW nr 12 w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, że  Otwarte Zawody Spinningowe o Mistrzostwo 
Piotrkowa Tryb. 2022 w dniu 2 października zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z 
Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w tym Regulaminem zawodów w wędkarstwie spinningowym oraz
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, w jednej 7-mio godzinnej turze, w sektorze mieszczącym się 
pomiędzy stanicą PZW a cyplem kieleckiej zatoki/góry piachu. Szczegóły zostaną omówione w trakcie 
odprawy technicznej przed zawodami.  Wszystkie prywatne łodzie biorące udział w zawodach muszą być 
gotowe do wędkowania do godziny 6.20. Organizator dopuszcza używanie silników spalinowych, zawodnicy 
biorą na siebie odpowiedzialność przestrzegania mocy silników dopuszczonych w sektorze. Zawodnicy 
nieposiadający opłat na wody Okręgu Piotrkowskiego PZW mogą dokonać opłaty w stanicy rano przed 
zawodami.  
Planowany porządek dnia zawodów godzina do 6.30 - Zbiórka zawodników potwierdzanie obecności. 
Organizator zaprasza na gorące napoje i przekąskę śniadaniową. godzina 6.40 - uroczyste rozpoczęcie 
zawodów, prezentacja sponsorów i nagród. odprawa zawodników, omówienie przebiegu zawodów, ręczne 
losowanie obsad łodzi. 
Harmonogram godzinowy może ulec zmianom;
godzina 7.30 -Pierwszy sygnał – wypłynięcia na łowisko – rozpoczęcia tury zawodów
godzina 14.30 - Drugi sygnał – zakończenie tury zawodów
godzina 14.35 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń ryb do miary.  
godzina 15.00 - zakończenie zbierania kart startowych 
od godziny 15.00 - prezentacje sponsorów, ciepły poczęstunek dla uczestników. 
Godzina (około) 15.30 - uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie Pucharów 
Mistrzostw Piotrkowa Tryb. 2022 oraz nagród zwycięzcom i losowanie nagród pomiędzy obecnych na miejscu 
uczestników zawodów. 

Prezes Koła nr 12   
Piotrków – Miasto  
Włodzimierz Sień   

Nagrody dla zwycięzców w OTWARTYCH ZAWODACH SPINNINGOWYCH O 
MISTRZOSTWO PIOTRKOWA TRYB. 2022
ufundowali:

  
KOŁO NR 12

Piotrków-Miasto

                                                                           PROSPIN BAITS

Sklep Wędkarski  Piotr Marcinowski „W KWADRACIE” Belzacka 66
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz publikacji relacji z imprezy .

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie RODO z dnia
28 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Organizator.



2.
1. Wymiary ryb zaliczanych do punktacji:   sum - 70 cm;  sandacz - 50 cm;  szczupak - 50 cm;    

boleń - 40 cm;  brzana - 40 cm;   jaź - 25 cm;  kleń - 25 cm;  okoń - 20 cm.   
2.  Jeżeli wymiar ryby ustalony w punkcie 6.9.2 jest równy jej wymiarowi ochronnemu, wówczas

do punktacji zaliczana jest ryba która przekroczy ten wymiar.
3. Obowiązuje następująca punktacja: a. sum,    za wymiar 70 cm 1000 pkt.  za każdy rozpoczęty 

dodatkowy centymetr 100 pkt. b. c. szczupak i sandacz:   za wymiar 50 cm 750 pkt.  za każdy 
dodatkowy centymetr 50 pkt.  d. boleń :  za wymiar 40 cm 400 pkt.  za każdy rozpoczęty 

dodatkowy centymetr 50 pkt. 13g. jaź i kleń:  za wymiar 25 cm 200 pkt.  za każdy rozpoczęty 
dodatkowy centymetr 40 pkt. h. okoń:  za wymiar 20 cm 100 pkt.  za każdy rozpoczęty 

dodatkowy centymetr 20 pkt. 
4. Przykłady punktacji: (wymiar ochronny …. cm - ryba nie zaliczona.) :  np. okoń 20,1 cm – 120

pkt.   np. szczupak 50,1 cm – 800 pkt. 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Trybunalskim
 Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- boleń do 40 cm, - jaź do 25 cm, - kleń do 25 cm, - okoń do 20 cm,- sandacz do 50 cm, - sum do 70 cm,
- szczupak do 50 cm 

na mapce zaznaczony koniec sektora
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