
 

 

                                                                                     

XI Pstrąg Supraśli 2017 – Regulamin i Opłaty 

Otwarte Zawody Spinningowe “XI Pstrąg Supraśli 2017” 

Wpisowe: 

  członkowie Podlaskiego Klubu Spinningowego Barwena 20zł 

osoby  spoza klubu 70zł  

przelewem na konto 55 1140 2004 0000 3302 7661 0537  

najpóźniej do dnia 27 marzec 

 co jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu na zawody . 

W przypadku nieobecności na zawodach wpisowe nie zostanie zwrócone. 

1. Kwota ta przeznaczona jest na posiłek, pakiet startowy oraz nagrody. 
2. Prawo startu mają członkowie PZW z uregulowanymi opłatami za wędkowanie w 2017r w 

macierzystym okręgu. 
3. Obowiązuje aktualna opłata „Wody Górskie PZW Białystok 2017” każdy zawodnik we własnym zakresie  

3a. Każdy zawodnik z okręgu bez porozumienia z okręgiem Białystok jest zwolniony z opłaty  „Wody   
górskie O/Białystok”, o tym fakcie należy poinformować organizatora najpóźniej do  dnia 24 marca  

4. Zawody odbywają się na żywej rybie 
5. Jedyna punktowana ryba ; Pstrąg potokowy 
6. Wymiar ochronny 35cm 
7. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić tylko jedną największą rybę 
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podbieraka 
9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aparatu fotograficznego /telefon z aparatem/  
10. Rybę mierzymy z dokładnością co do 1mm  
11. Ryba mierzymy przy miarce dostarczonej przez organizatora  

10a: złowionej rybie robimy zdjęcie przy miarce zgodnie z zasadami podanymi na starcie zawodów. 

12. Zawody rozgrywane będą na odcinku rzeki Supraśl wraz z jej dorzeczem /mapa zawodów u 
organizatora/ 

13. Zawodnicy mogą dowolnie poruszać  po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki. 
14. Dojazd do łowiska autem  
15. Na odcinku rzeki Sokołda od mostu w miejscowości Straż do piętrzenia młyńskiego w miejscowości 

Międzyrzecze obowiązuje: - zasada złów i wypuść dla dwóch gatunków ryb, pstrąga potokowego i 
lipienia - stosowanie wyłącznie haczyków bezzadziorowych 



 

 

16. Na odcinku rzeki Czarna od mostu drogowego w miejscowości Mostek do mostu kolejowego w 
miejscowości Sochonie obowiązuje: - zasada złów i wypuść dla dwóch gatunków ryb, pstrąga 
potokowego i lipienia - stosowanie wyłącznie haczyków bezzadziorowych 

17. Na wszystkich odcinkach gdzie obowiązuje zasada złów i wypuść, wędkujący nie może posiadać ryb 
złowionych na innych wodach. 

18. Na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW w Białymstoku obowiązują wyłącznie przynęty 
sztuczne 

19. Karty zdane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę. 
20. Puchar otrzyma łowca najdłuższego Pstrąga i miano „Pstrągowy Mistrz Podlasia metodą spinningową 

2017”  
21. Łowcy kolejnych co do długości pstrągów zostaną uhonorowani nagrodami. 
22. Prawo startu mają osoby pełnoletnie 
23. Możliwość łowienia po obu stronach rzeki 
24. Odstęp od wędkarza do wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej 

odległości 50m łowiąc z brzegu jak i brodząc. 
25. Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio butach ze szczególnym zachowaniem zasad fair play 

oraz koleżeńskiej atmosfery. 
26. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć  i filmów z 

ich wizerunkiem na stronach internetowych i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów. 
27. Teren zawodów Obejmuje wody:  

a)rzeki Supraśl na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Cieliczanki  
b) rzeki Słoja od źródeł do ujścia do Supraśli wraz z dopływami,  
c) rzeki Sokołda od źródeł do piętrzenia młyńskiego w miejscowości Miedzyrzecze  
d) rzeki Czarna od źródeł do ujścia do Supraśli wraz z dopływami. 
 

 
 
 

Honorowy Patronat Burmistrza Supraśla 

 

 

Patronat Medialny 
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