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Rozdział I 

 

Organizatorem IV Mistrzostw Polski Policji w Wędkarstwie Morskim jest Szkoła Policji 

w Słupsku. Głównym celem Mistrzostw jest integracja środowiska policyjnego oraz stworzenie 

okazji do propagowania zdrowego stylu życia jako sposobu do rozładowania stresu zawodowego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Mistrzostwa odbędą się w dniach 5-7 maja 2016 r. 

2. O ewentualnej zmianie terminu zawodów zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną. 

 

§ 2 

 

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na wodach morskich z jednostek pływających. 

2. Wypłynięcie z portu Ustka nastąpi o godz. 6.00.  

3. Rejs wędkarski trwa od 8 do 10 godz. 

 

 

Rozdział II 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

§ 3 

 

1. W Mistrzostwach uczestniczą dwuosobowe zespoły z: 

 komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, 

 Komendy Głównej Policji, 

 Szkół Policji. 

2. Z każdej z wymienionych w pkt 1 jednostek może się zgłosić więcej niż jeden zespół. 

 

§ 4 

 

1. Liczba uczestników Mistrzostw jest ograniczona do 25 zespołów (50 osób). 

2. Oficjalnego zgłoszenia zespołu do udziału w mistrzostwach dokonuje Komendant 

Główny/Wojewódzki/Stołeczny/Szkoły Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach kadr. 

3. Zgłoszenia indywidualne zespołów zostają wpisane na listę rezerwową. 
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4. Po zamknięciu listy zgłoszeń w terminie określonym w § 6 pkt 4 zostanie ona uzupełniona 

z listy rezerwowej do wyczerpania limitu miejsc określonego w pkt 1. Decyduje kolejność 

zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności na listę uczestników wpisywane są 

zespoły z garnizonów, które nie dokonały oficjalnego zgłoszenia reprezentacji. 

5. W przypadku małej liczby zgłoszeń uczestników, niepozwalających na obsadę minimum 

jednego kutra mistrzostwa mogą być odwołane. 

 

§ 5 
 

Za udział w zawodach pobiera się opłatę startową w wysokości 310,- zł od uczestnika. Opłata 

obejmuje koszt: 

a) zakwaterowania i wyżywienia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Morskie Uroczysko 

w Ustce od kolacji w dniu 5 maja do śniadania w dniu 7 maja, 

b) wynajmu łodzi, 

c) śniadania i obiadu na łodzi, 

d) koszty organizacyjne. 

 

§ 6 
 

1. Do dnia 23.03.2016 r.: 

 Szkoła Policji w Słupsku prześle do jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa 

w § 3 pkt 1, regulamin Mistrzostw, 

 na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku zamieszczona zostanie informacja 

o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń reprezentacji do udziału w Mistrzostwach. 

2. Zespoły w terminie do dnia 11.04.2016 r. przesyłają do Szkoły Policji w Słupsku na adres 

wedkarstwo@policja.gov.pl zgłoszenie zawierające dane identyfikacyjne zawodników, 

w tym: 

a) skład reprezentacji (stopień, imię i nazwisko policjantów), 

b) komendę wojewódzką Policji, 

c) jednostkę macierzystą, w której policjanci pełnią służbę, 

d) adres resortowej poczty e-mail oraz numery telefonów, 

e) dane do faktury VAT (imię, nazwisko i adres uczestnika, w przypadku faktury na 

jednostkę – adres jednostki i NIP). 

3. Przesłanie do Szkoły Policji w Słupsku zgłoszenia zespołu jest równoznaczne z akceptacją 

przez zawodników Regulaminu IV Mistrzostw Policji w Wędkarstwie Morskim. 

4. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 11.04.2016 r. 

5. Zespołom zakwalifikowanym do udziału w Mistrzostwach zostanie przekazany drogą 

elektroniczną numer konta, na które do dnia 15.04.2016 r. należy przekazać opłatę startową.  

6. W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej w terminie określonym w § 6 pkt 5 zespół 

zostanie wykreślony z listy uczestników, o czym zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. 

Jego miejsce zajmie zespół z listy rezerwowej wg zasad określonych w § 4 pkt 4. 

Niezwłocznie zostanie zespołowi przekazany drogą elektroniczną numer konta, na które 

należy przekazać opłatę startową. 

7. Opłaty startowe przekazane po terminie określonym w § 6 pkt 5 zostaną zwrócone na konto, 

z którego dokonano przelewu, z ewentualnym potrąceniem kosztów operacji bankowych. 

8. Opłaty startowe wniesione przez reprezentacje nie podlegają zwrotowi w przypadku: 

a) niestawienia się na Mistrzostwa, 

b) rezygnacji z Mistrzostw w terminie po 22.04.2016 r. 

mailto:wedkarstwo2@slupsk.szkolapolicji.gov.pl
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9. W przypadku zmian osobowych w zespołach nowe dane identyfikacyjne zawodników należy 

przesłać drogą elektroniczną w terminie do 4.05.2016 r.  

 

 

Rozdział III 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG MISTRZOSTW 

 

§ 7 

 

1. Otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna odbędą się o godz. 20.00 na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego Morskie Uroczysko w Ustce w dniu 5.05.2016 r. 

2. W czasie odprawy technicznej omówione zostaną zasady organizacyjne oraz odbędzie się 

losowanie jednostek pływających i sektorów (stanowisk) dla poszczególnych uczestników. 

3. W dniu zawodów o godz. 5.45 w porcie Ustka nastąpi zaokrętowanie uczestników. 

4. W czasie płynięcia na łowisko uczestnicy przygotowują sprzęt wędkarski. 

 

§ 8 

 

1. Na każdej jednostce pływającej będzie znajdować się sędzia pokładowy. 

2. Zawody będą odbywały się w dwóch turach z przerwą. 

3. W przerwie pomiędzy turami nastąpi zmiana sektora – stanowiska każdego zawodnika. 

 

§ 9 

 

1. Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy – rozpoczęcie łowienia, 

 drugi – zakończenie łowienia, 

 „wędki z wody” i „wolno łowić” (przy zmianie miejsca jednostki pływającej, przy zmianie 

burty lub stanowiska). 

 

§ 10 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest znać przepisy określone w Ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. 

o rybołówstwie morskim oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich 

poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu 

i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego i przestrzegać ich. 

2. Ryby, które znajdują się w okresie ochronnym lub takie, których wymiar jest mniejszy od 

ustalonego w przepisach, należy natychmiast po złowieniu wypuścić do wody. 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie pojemnik na złowione ryby. 

 

§ 11 

 

1. Jeśli podczas holu ryby nastąpi sygnał kończący łowienie, zawodnik musi natychmiast 

zasygnalizować to okrzykiem „ryba”. Ryba ta zaliczana jest do punktacji.  
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2. Ryba zahaczona poza głową (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych) nie jest 

zaliczana do punktacji.  

 

 

Rozdział IV 

 

KLASYFIKACJA 

 

§ 12 

 

1. W zawodach stosuje się dwie klasyfikacje: 

 indywidualną, 

 drużynową. 

2. Klasyfikacja indywidualna zostanie ustalona na podstawie długości największej złowionej 

ryby. 

3. O miejscu w klasyfikacji drużynowej decyduje łączna długość ryb złowionych przez obu 

zawodników, przy czym każdy zawodnik może zgłosić do pomiaru maksymalnie 7 (siedem) 

ryb. 

 

 

Rozdział V 

 

WĘDKI I ICH SYSTEMY ZBROJENIA 

 

§ 13 

 

1. Połowy prowadzi się jedną wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, 

z przymocowaną do niego linką zakończoną: 

 sztuczną przynętą z zamocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej 

niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła 

o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, lub 

 przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 

20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą. 

2. Zabrania się stosowania preparatów zapachowych (atraktorów) nęcących ryby. 

3. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne. 

 

 
Rozdział VI 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

§ 14 

 

1. W momencie zaokrętowania uczestnicy zawodów nie mogą znajdować się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 
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2. W czasie zawodów zabronione jest spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających. 

3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do wykonywania poleceń związanych 

z bezpieczeństwem, wydawanych przez organizatorów. 

4. Sprzętu wędkarskiego należy tak używać, by nie zagrażać innym osobom. Rzut może być 

wykonywany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny, że nie spowoduje zagrożenia dla innych 

znajdujących się na pokładzie osób (przynęta musi cały czas być w zasięgu wzroku 

rzucającego). Przed każdym rzutem należy głośno uprzedzić będących na pokładzie 

o zamierzonym rzucie. 

5. W przypadku niekorzystnej zmiany warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo sędzia główny ma prawo do zmiany 

przebiegu zawodów, łącznie z ich wcześniejszym zakończeniem. 

 

 

Rozdział VII 

 

NAGRODY 

 

§ 15 

 

1. Klasyfikacja indywidualna – puchary Komendanta Głównego Policji oraz dyplomy od I do 

III miejsca. 

2. Klasyfikacja drużynowa – puchary Komendanta Głównego Policji oraz dyplomy od I do III 

miejsca. 

 

 

Rozdział VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

 

1. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny zawodów. 

3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz podejmowanie 

decyzji w sprawach spornych zastrzega się dla Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. 

 

 

 

                                                                          


