
Regulamin zawodów SAVAGE GEAR TROPHY – SZCZECINEK 2017 

 

 

I. Organizatorzy: 

– Miasto Szczecinek 

– Gmina Szczecinek 

- Powiat Szczecinecki 

– Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna; 

– Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji  

- Savage Gear 

  

Patronat medialny: 

 - Wędkarski Świat 

- iszczecinek.pl 

- miastozwizja.pl 

- TV Zachód 

- radio ESKA 

-radio Koszalin 

- GK24 

 

II. Miejsce i termin zawodów: 

  

Jezioro Trzesiecko i jezioro Wierzchowo, w dniach 21 (sobota) i 22 (niedziela) października 

2017 roku 

 



III.  Postanowienia ogólne:  

 

1. Organizatorzy  zawodów ustalają, że w czasie  rozgrywania zawodów Savage Gear 

Trophy 2017 obowiązywać będzie przyjęty regulamin wędkowania oraz system 

punktacji.  

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej (parami).  

3. Zawody rozgrywane będą w dwóch turach. W jednym dniu połowa ekip (wg 

losowania) rywalizować będzie na jeziorze Trzesiecko, druga połowa na jeziorze 

Wierzchowo. W drugim dniu nastąpi zmiana jezior.   

4. Suma długości ryb  w klasyfikacji drużynowej stanowi podstawę do wyłonienia 

zwycięzców. W sytuacji, gdyby suma długości ryb pokrywała się w przypadku dwóch 

lub więcej osad, o pierwszeństwie zadecyduje największa ryba. 

5. Udział w zawodach mogą brać tylko uczestnicy nie będący pod wpływam alkoholu ani 

innych środków psychoaktywnych.   

6. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do 

jego przestrzegania. 

 

IV. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania: 

 

1. W zawodach uczestniczyć mogą osoby posiadające kartą wędkarską. 

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników,  które organizator dopuści do 

zawodów.  Łodzie muszą być wyposażone w sprzęt określony przepisami prawa. 

3. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w 

R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.  

4. Zaleca się stosowanie haczyków (kotwiczek) bezzadziorowych lub pozbawionych 

zadziorów. Każda załoga musi być wyposażona w podbierak i siatkę do 

przetrzymywania żywych ryb. 



5. Organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednią liczbę sędziów w stosunku do 

liczby wędkarzy. W czasie odprawy zostanie  podany sposób komunikowania się 

zawodników z sędziami, np. w postaci wystawianych ponad łódkę flag sygnalizacyjnych 

lub kamizelek. 

6. Czas trwania tury zawodów wynosi 6 godzin  

7. Obowiązują następujące sygnały:  

– pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego  

czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce;  

– drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.  

8. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości 

pomiędzy łowiącymi łodziami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  

9. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, 

wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy. 

Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosondy.  

10. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”.  

11. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania 

sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z 

podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością 

do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem 

zawodnika oraz sędziego kontrolnego.  

12. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: 

szczupak, sandacz, okoń. 

13. Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji: 

– szczupak – 650 mm 

– sandacz – 550 mm 

– okoń – 250 mm 

 

 



14. Punktowane będą najdłuższe ryby złowione przez osadę zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

2 najdłuższe szczupaki + 2 najdłuższe okonie = ∑ mm 

2 najdłuższe sandacze + 2 najdłuższe okonie = ∑ mm 

1 sandacz + 1 szczupak + 2 okonie = ∑ mm 

Do punktacji liczy się łączna długość ryb zgodnie z w/w specyfikacją. 

Jednostka miary: milimetr 

Zgłaszane mogą być wszystkie ryby złowione przez załogi, które osiągnęły wymiar 

ochronny, a po zakończeniu zmagań największe z nich zaliczane do klasyfikacji zgodnie 

z w/w specyfikacją. 

Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów miarowych 

(milimetrów) w ciągu dwóch dni trwania zawodów. 

 

V. Zgłoszenia i opłata startowa 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat oraz poprawny proces rejestracji. 

Poniżej mail służący do rejestracji: 

skeretariat@szlot.pl 

Mail powinien zawierać  imiona i nazwiska zawodników oraz nr telefonu kontaktowego 

Informacje odnośnie wpłat i innych spraw organizacyjnych dostępne są na stronie 

www.wedkarskiszczecinek.pl 

OPŁATA STARTOWA za parę wynosi 800,00 PLN i obejmuje: 

- 2 noclegi dla drużyny: 20/21, 21/22 października  w hotelach wyznaczonych przez 

organizatorów na terenie miasta Szczecinka. Standard miejsc noclegowych jest zależny od 

kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej.  

- wyżywienie w czasie trwania zawodów 

- upominki dla uczestników od sponsorów 

- profesjonalną obsługę sędziowską 



- zezwolenia na połów ryb w jeziorach Trzesiecko i Wierzchowo w dniach 21 i 22 października 

2017 

- uczestnictwo w bankiecie  

- uczestnictwo w pokazach sprzętu wędkarskiego Savage Gear , Lowrance, Suzuki 

- spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

 

 


