
Puchar Wielkich Jezior Mazurskich 

Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa  

 1. MIEJSCE I DATA: 

• Wielki Jeziora Mazurskie – jez. Kisajno 21-22.05.2022 

• Organizator MLS Service 

Sponsor główny MIKADO - http://mikado.pl/ 

• Baza zawodów – Mazurskie Domy na Kisajnem - http://nadkisajnem.pl/ 

• Wodowanie mniejszych łódek będzie na plaży w bazie zawodów  

• Wodowanie większych łodzi jest bezpłatne na slipie gospodarstwa rybackiego w Pięknej Górze.  

• Parking na przyczepki i samochody będzie bezpłatny i znajduje się w bazie zawodów. 

• Nocowanie łodzi w nocy z soboty na niedzielę będzie możliwe na plaży zaraz przy slipie, łodzie będą 

pilnowane od godziny 19 wieczorem w sobotę  do godziny 6 rano w niedzielę. 

2. Zapisy i informacje ogólne: 

Zasady organizacji sezonu 2022: https://www.mlsfishing.pl/rules.php 

• Zawody o Puchar Wielkich Jezior Mazurskich odbędą się w dniach 21-22.05.2022 i będzie to 

pierwsza edycja drugiego sezonu Warmińsko-Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS.  

• Prawo startu ma każdy team, który zarejestruje się na stronie i zapisze na zawody oraz dokona 

stosownych opłat 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje wizerunku na stronie organizatora zawodów oraz na 

stronach sponsorów zawodów (również w ich mediach społecznościowych). 

Zapisy krok po kroku:  

1. Rejestracja Teamu na stronie www.mlsfishing.pl  

2. Po rejestracji zostaniesz zalogowany i otrzymasz instrukcje do opłaty startowego 

3. Po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie zostaniesz zapisany na listę startową 

4. Opłata startowa wynosi w tym sezonie 600pln za team i nie zostanie zmieniona do końca sezonu  

3. PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW: 

Pomiar czasu zawodników – zasady: 

• Zawodnicy otrzymają do dowolnej dyspozycji 16 godzin łowienia na całe zawody 

• Zegar można uruchamiać i zatrzymywać dowolną ilość razy 

• Punkt pomiaru czasu będzie znajdował się w bazie zawodów 

• Każdy Team otrzyma kartę pomiaru czasu 

• Ilość czasu spędzonego na wędkowaniu każdy team ustala indywidualnie w ramach czasowych 

każdego dnia 



• Wynikiem każdej z tur jest wynik danego dnia 

Zasady ogólne: 

• W trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW obowiązującego na akwenie gdzie odbędą się zawody, w sprawach 

spornych decydujące prawo głosu ma sędzia główny zawodów – Maciej Żejmo 

• Zawody rozgrywane są na rybie żywej czyli wszystkie złowione ryby muszą zostać wypuszczone do 

wody w dobrej kondycji 

• Zawody rozgrywane są z łodzi, w zespołach dwuosobowych zwanych dalej teamami.  

• Zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej odbywać się będzie za pomocą smartfonów i aplikacji 

XtraMarlin. Przed zawodami zapisani zawodnicy otrzymają specjalny login i hasło do korzystania 

aplikacji. www.xtramarlin.pl  

• Wyniki zawodów będą widoczne przez cały czas trwania zawodów dla zawodników i kibiców w 

systemie on-line czyli na żywo. 

• Wszystkie zdjęcia zaliczonych ryb również będą ogólnie dostępne. 

• Miary sędziowskie zostaną rozdane zawodnikom na odprawie sędziowskiej przed zawodami i 

musza zostać zwrócone po zakończeniu zawodów organizatorom. 

• Na odprawie przed samymi zawodami sędzia pomiarowy omówi wszystkie szczegóły dotyczące 

zgłoszeń ryb. 

• Zasady punktacji, system nagród, opis wszystkiego co zawiera wpisowe znajduje się w zakładce 

REGULAMIN na naszej stronie ligi MLS www.mlsfishing.pl 

4. HARMONOGRAM godzinowy imprezy: 

TURA I - sobota – 21.05.2022 

• Od godz. 7.00 będzie otwarty barek kawowy 

• Otwarcie imprezy i odprawa techniczna 7.30 -8.00 

• Wydanie wody, identyfikatorów i miarek  

• 8.00 – otwarcie zegara pomiaru czasu 

• 20.00 – zamknięcie zegara czasu 

TURA II – niedziela – 22.05.2022 

• Od godz. 6.00 będzie otwarty barek kawowy 

• Odprawa 6.30 

• Wydanie, wody i znaczników na miarki dzień 2. 

• 7.00 – otwarcie zegara pomiaru czasu 

• 16.00 - zamknięcie zegara pomiaru czasu 

• 16.00 - 17.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy w bazie zawodów 



Nagrody: 

Sponsor główny – Mikado - http://mikado.pl/ 

• Manyfik - https://manyfik.com/ 

• JMC Adventure - https://jmcadventure.com/ 

• Genlog - https://genlog.pl/ 

• Germina - https://genlog.pl/marki/germina/ 

Organizator w zakresie wpisowego zapewnia: 

- bezpłatne korzystanie ze slipu i parkingu na przyczepy i samochody 

- barek kawowy w sobotę i niedzielę 

- napoje na łódki 

- ciepły posiłek każdego dnia zawodów 

- grilla w sobotę wieczorem w bazie zawodów Mazurskie Domy nad Kisajnem 

- ochrona łodzi z soboty na niedzielę 

- aplikacja xtramarlin 

- pamiątkowe materiały z wydarzenia, w  postaci filmu i zdjęć 

- prowadzenie klasyfikacji na stronie www.mlsfishing.pl  

- upominki i nagrody 

Organizator nie  zapewnia pozwoleń na wędkowanie w dniach zawodów, należy je wykupić we 

własnym zakresie.  

Trenowanie nie jest zabronione. 

W razie pytań 506 436 616 - Maciek 


