XLV MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
W ŁOWIECTWIE PODWODNYM

KOŁOBRZEG - KOSZALIN 2017

XLV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym

ORGANIZATOR
OSP ORW Klub Płetwonurków Mares z Koszalina jest organizatorem XLV
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz
XVIII Memoriału Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke.
Przewodniczący Komisji Działalności Podwodnej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członek Confédération
Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS objął patronatem organizację
Mistrzostw.

WSPÓŁORGANIZATORZY
Powiat Kołobrzeski
Tomasz Tamborski
Starosta Kołobrzeski
Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON w Kołobrzegu
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PATRONATY NAD MISTRZOSTWAMI OBJĘLI:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w osobie:
- Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP
Druha Waldemara Pawlaka
Powiat Kołobrzeski w osobie:
- Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego
Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej w osobie:
- komandora prof. dr hab. Tomasza Szubrychta
Komendanta - Rektora Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w osobie:
- Senatora Piotra Zientarskiego

KOMITET HONOROWY:
Przewodniczący Komitetu
Pan Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Członkowie Komitetu - w kolejności alfabetycznej:
- Pan Roman Bargieł
Prezs Zarządu Głównego PTTK
- Druh Roman Budynek
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
- kmdr por. Adam Duczmal
Szef Biura Rektora Akademii Marynarki Wojennej RP
- Pan Michał Górny

-

Przewodniczący Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK
- Pan Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg
- Pan Marian Hermanowicz
Starosta Powiatu Koszalińskiego
- bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki
Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej
w Bornem Sulinowie
- Pan Adam Kośmider
Burmistrz Czaplinka
- Druh Marek Kowalski
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Zachodniopomorskiego
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- Pani Anna i Marta Macke
- Pan Waldemar Miśko
Burmistrz Karlina
- Starszy brygadier mgr inż. Mirosław Pender
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
- dr inż. Jarosław Samsel
Prezes OCEAN Instruments Sp. z o.o. w Gdyni
- st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz
Komendant Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
- komandor por. Robert Szymaniak
Komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
- Pan Józef Tadeusz Tokarz
Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK
- Pan Wiesław Wachowski
Prezes Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania HDS Poland
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KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:

Marian Kurtiak

Sędzia główny:

Krzysztof Kobyliński

Komisarz Memoriału Fotografii:

Andrzej Muszyński

Sędzia Memoriału Fotografii:

Jarosław Samsel

Kwatermistrz:

Gabriel Janczewski

Lekarz zawodów:

Alicja Szymczak

CZŁONKOWIE KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO:
Bogdan Dołowiak
Wojciech Grzybowski
Bartosz Lisaj
Mieczysław Lusawa
Krzysztof Pantoł
Agnieszka Partyka
Stanisław Stańczyk
Ryszard Władyczyński
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PROGRAM ZAWODÓW

XLV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W ŁOWIECTWIE PODWODNYM
oraz
XVII MEMORIAŁ FOTOGRAFII PODWODNEJ
im. JERZEGO MACKE

PIĄTEK
godz. 1700
godz. 1800
godz. 2000

SOBOTA
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

2.06.2017 r.
- przyjazd zawodników
- szkolenie oraz egzamin na Kartę Łowcy Podwodnego
- spotkanie organizacyjne uczestników zawodów:
a)
odprawa techniczna zawodników
b)
szczegółowe omówienie regulaminu
c)
omówienie sposobu prowadzenia zawodów
3.06.2017 r.

630 730
800 830
930 10oo
1000 1500
1700
1830
1930

- śniadanie
- uroczyste otwarcie zawodów
- kontrola sprzętu
- zawody
- ważenie ryb, ocena prac fotograficznych
- wyniki wstępne
- ogłoszenie oficjalnych wyników oraz
uroczyste zakończenie
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NIEDZIELA

4.06.2017 r.

godz. 830 - 930 - śniadanie oraz wyjazd zawodników do godz. 1200
Miejsce zakwaterowania uczestników Mistrzostw:
Internat Zespołu szkół nr1 im. H. Sienkiewicza
78-550 Kołobrzeg ul. 1 Maja 47
Wszelkich informacji udzielają:
Marian Kurtiak nr tel. 605 351 574, e-mail: marian@kurtiak.pl
Andrzej Muszyński nr tel. 606 394 927, e-mail: andym@aya.com.pl
Bieżące informacje na stronie internetowej: www.mares.koszalin.pl
ZGŁOSZENIA, WARUNKI FINANSOWE
Opłata startowa zawodnika

- 350 PLN

Opłata za osobę towarzyszącą

- 200 PLN

UWAGA: dla trzech pierwszych pań zgłoszonych do zawodów w
łowiectwie zniżka w opłatach startowych wynosi 50%.
Opłaty powyższe są obligatoryjne, bez względu na ilość zrealizowanych
świadczeń zabezpieczonych przez organizatora Mistrzostw w Łowiectwie
i Memoriału Fotografii.
Świadczenia organizatora:
- wyżywienie - 03 czerwca - cały dzień,
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- 04 czerwca - śniadanie,
- opłata na rzecz właściciela akwenu za złowione ryby,
- zakwaterowanie – dwa noclegi,
- śniadania i posiłek regeneracyjny podczas zawodów
- dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe, materiały programowe,
- opieka lekarska w trakcie rozgrywania konkurencji.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się na swój koszt. Zgłoszenie wstępne
pisemne, telefoniczne lub e-mail’em winno zawierać dane personalne
zawodników, ilość osób towarzyszących. Opłaty startowe uczestnicy
zawodów powinni przesłać na konto:
OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” bank BGŻ S.A.
75 2030 0045 1110 0000 0270 5540 z dopiskiem MISTRZOSTWA.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
OSP ORW Klub Płetwonurków „Mares”
ul. Batalionów Chłopskich 6/1 75-305 Koszalin
lub
Marian Kurtiak
75-590 Koszalin ul. Księżycowa 14
tel. kom. 0605 351 574; e-mail: marian@kurtiak.pl
lub
Andrzej Muszyński
75-728 Koszalin ul. H.Modrzejewskiej 71
tel. kom. 0606 394 927; e-mail: andym@aya.com.pl
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Każdy z zawodników zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o udziale
w zawodach na własną odpowiedzialność. Przed zawodami będzie można
wziąć udział w szkoleniu na Kartę Łowcy Podwodnego uzyskując
zaświadczenie, które jest podstawą do wystawienia w/w karty przez Urząd
terytorialnie przypisany osobie zdającej. Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.
Informacje na stronie internetowej: www.mares.koszalin.pl
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ
RATOWNICTWA WODNEGO
KLUB PŁETWONURKÓW „MARES” Koszalin
OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” został założony 18 czerwca 1974
roku. Pierwszym prezesem został prof. Witold Precht, który był wykładowcą na Politechnice koszalińskiej oraz pozostaje Prezesem Honorowym
klubu. Przez następne lata funkcję prezesów pełnili kolejno:
w latach 1980-1986 Andrzej Stenzel
w latach 1986-1990; 1992-1994; 1998-2003; 2005- Marian Kurtiak
w latach 1990-1992 Krzysztof Kobyliński
w latach 1994-1996 Wojciech Pstrokoński
w latach 1996-1998 Tomasz Kurzawski
w latach 2003-2005 Szymon Urbanowicz
w latach 2006-2017 Marian Kurtiak
Klub MARES działa w ramach Komisji Działalności Podwodnej PTTK
członka Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS), a
jednocześnie jest Jednostką Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży
Pożarnej. W 1995 roku zostaliśmy powołani w struktury Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej. W czasie 43
lat istnienia Klub MARES zorganizował wiele zagranicznych wypraw
nurkowych w tym do: Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Grecji, Meksyku,
Norwegii, Włoch na Kubę, Malediwy, Maltę czy Zanzibar.
Obecnie wyjazdy zagraniczne organizowane są indywidualnie i mają
charakter rekreacyjno-stażowych.
Wiele lat działalności zaowocowało organizacją i udziałem w wielu akcjach
poszukiwawczych, ekologicznych oraz ratowania mienia w czasie klęsk
żywiołowych, powodzi i podtopieniach. Wykonywaliśmy również wiele
różnego rodzaju prac podwodnych w całym kraju, w tym: w portach Ustki,
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Darłowa, Gdyni, Władysławowa i Kołobrzegu oraz w wielu elektrowniach
wodnych.
Klub ma też osiągnięcia w odkryciach archeologicznych między innymi:
podwodnego mostu na jeziorze Bobięcino, łodzi dłubanej z X wieku na
jeziorze Betyń oraz w rzece Radwi koło Niedalina. Od wielu lat Klub Mares
nieprzerwanie co roku organizuje obozy szkoleniowe na wszystkie stopnie
nurkowe oraz szkolenia specjalistyczne PWM, PSS, PPL, PF1, PF2, PN1 i PN2,
PT, PR ,SCR, PS1, PS2, PPM,PMP, KPB1, PJ1 wg programu KDP PTTK. Klub
Mares zrzesza ok. 130 członków, w tym kadra instruktorska składająca się
z instruktorów ze stopniami M1, M2, M3, która ma szeroką gamą szkoleń
specjalistycznych.
W 1987 roku wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków dla strażaków z jednostek OSP i PSP. Od kilku lat grupa płetwonurków z OSP ORW
Klubu Płetwonurków MARES obsługuje Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Strażaków Płetwonurków organizowanych w Bornem Sulinowie, w
zakresie zabezpieczenia konkurencji sportowych oraz sędziowania. W ostatnich dziesięciu latach Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP zleca OSP ORW Klubowi Płetwonurków „MARES” ogólnopolskie
szkolenie strażaków płetwonurków z Jednostek Ratownictwa Wodnego.
Doceniając dotychczasową wieloletnią działalność w zakresie szkolenia
nurkowego oraz organizacji wielu imprez nurkowych, ekologicznych,
rekreacyjnych i sportowych, Klub MARES został uhonorowany przez KDP
PTTK przyznaniem wyróżnienia w postaci CERTYFIKATU Nr 6, który
poświadcza wysoki poziom profesjonalizmu prowadzonych działań w zakresie
upowszechniania i rozwoju płetwonurkowania w Polsce. Ostatnie lata działalności
Klub MARES poświęca na rozwój w zakresie nurkowań technicznych na
dużych głębokościach zwłaszcza na wrakach Bałtyku oraz akcji
ekologicznych których w 2016 odbyło się siedem na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
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XLV MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA
POLSKI W ŁOWIECTWIE
PODWODNYM
__________________________
XVIII MEMORIAŁ FOTOGRAFII
PODWODNEJ
IM. JERZEGO MACKE
Impreza jest kontynuacją Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym które
w Polsce realizowane są od 1968 r. Z uwagi na zwiększającą się popularność
fotografii podwodnej w roku bieżącym organizujemy jednocześnie już
XVIII Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke. Całość imprezy
zorganizowana będzie na terenie powiatu Kołobrzeg. Celem zawodów jest
popularyzacja

sportów

podwodnych,

zapoznanie

zawodników

ze

specyfikacją i warunkami łowiectwa w morzu oraz fotografii w jeziorach,
stworzenie okazji do spotkania aktywu nurkowego z całego kraju oraz
nawiązania kontaktów z zawodnikami zagranicznymi. Udział zawodników
krajowych oraz zagranicznych pozwala na popularyzację walorów
turystycznych Kołobrzegu i okolic. Zawody rozgrywane są w konkurencji
indywidualnej. Zawodnicy, którzy zajmą czołowe miejsca w Mistrzostwach
oraz Memoriale będą nagrodzeni następującymi pucharami:
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W PUNKTACJI KRAJOWEJ
I miejsce - Mistrz Polski
Puchar Przewodniczącego Komisji Działalności Podwodnej Zarządu
Głównego PTTK
Pana Michała Górnego
II miejsce - Wice Mistrz Polski
Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicza
III miejsce
Puchar Prezydenta miasta Kołobrzeg
Pana Janusza Gromka
W PUNKTACJI ZAGRANICZNEJ
I miejsce - Międzynarodowy Mistrz Polski
Puchar Starosty Kołobrzeskiego
Pana Tomasza Tamborskiego
II miejsce - Międzynarodowy Wicemistrz Polski
Puchar Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Piotra Zientarskiego
III miejsce
Puchar Prezesa Oddziału koszalińskiego PTTK
Pana Tadeusza Tokarza
ZA NAJWIĘKSZĄ ZŁOWIONĄ RYBĘ
Puchar Prezydenta Miasta Koszalina
Pana Piotra Jedlińskiego
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KATEGORIA ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŹY POŻARNYCH
I miejsce - Mistrz Polski kategoria OSP
Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Druha Waldemara Pawlaka
II miejsce - Wice Mistrz Polski kategoria OSP
Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Druha Marka Kowalskiego
III miejsce w kategorii OSP
Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Koszalinie
Druha Romana Budynka
KATEGORIA OLDBOY
I miejsce - Mistrz Polski w Kategorii Oldboy
Puchar Komendanta-Rektora Akademii Marynarki Wojennej
- komandora prof. dr hab. Tomasza Szubrychta,
II Miejsce Wicemistrz Polski w Kategorii Oldboy
Puchar Komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
komandora por. Roberta Szymaniuka
III miejsce w Kategorii Oldboy
Puchar Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Nurkowania HDS Poland
Pana Wiesława Wachowskiego
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ZWYCIĘZCA
MEMORIAŁU FOTOGRAFII PODWODNEJ
im. Jerzego Macke

Puchar Pań Anny i Marty Macke

DRUGIE MIEJSCE
MEMORIAŁU FOTOGRAFII PODWODNEJ
im. Jerzego Macke
Puchar Starosty Powiatu Koszalińskiego
Pana Marian Hermanowicza

TRZECIE MIEJSCE
MEMORIAŁU FOTOGRAFII PODWODNEJ
im. Jerzego Macke
Puchar Burmistrza miasta Czaplinek
Pana Andrzeja Kośmidera
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REGULAMIN
XLV Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Łowiectwie Podwodnym
Podstawą opracowania regulaminu Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Łowiectwie Podwodnym są: Ustawa z dnia 18.04.1985 r. O rybactwie
śródlądowym, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12.11.2001 r. Dz. U. 01. 138 poz. 1559, , Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6.07.2015 r. Dz. U z dnia 22.07.2015 r. Poz. 1015,
i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 4.11.2016 r. Dz.U z dnia 17.11.2016 r. Poz. 1855.
§1
Do Mistrzostw dopuszczeni będą zawodnicy spełniający wymogi w/w
ustawy w tym, minimalny wiek zawodnika 18 lat ukończone w dniu zawodów oraz posiadanie udokumentowanego stopnia płetwonurka.
§2
Wyposażenie łowcy podwodnego:
- kusza napinana siłą mięśni zawodnika bez użycia dodatkowych urządzeń
ze strzałą na uwięzi zakończoną grotem pojedynczym lub takim, który ma
ostrza rozstawione w kole o średnicy 30 mm.
- boja (dekompresyjna) o wyporności min. 10 kg z linką długości min. 15 m
o wytrzymałości na zerwanie min. 30 kg,
- nóż nurkowy lub inne urządzenie umożliwiające uwolnienie w przypadku
zaplątania się w sieci,
- skafander nurkowy, płetwy, maska, fajka, nizałki lub worki na ryby.
§3
Wprowadza się ograniczenia wymiarowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz okresy ochronne zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§4
Ryby nie ujęte w w/w ograniczeniach wymiarowych muszą mieć min. 200
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gram wagi, aby można byłoby zaliczyć je do punktacji.
§5
Odstępuje się od limitów ilościowych złowionych ryb.
§6
Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać aktualne 3-miesięczne
(liczone do dnia zawodów) badania lekarskie.
§7
Punktacja Mistrzostw:
a. Za każdą złowioną rybę odpowiadającą wymogom § 3, 4 i 5 zawodnik
otrzymuje 300 punktów.
b. Za każdy 1 gram złowionych prawidłowo ryb 1 punkt.
c. Za ryby, które złowione będą niezgodnie z wytycznymi § 3, 4 i 5 odliczane
będą punkty karne w ilości 300 pkt. za sztukę.
d. Po złowieniu trzech sztuk ryb niezgodnych z wymogami § 3, 4 i 5 czyli
obarczonych punktami ujemnymi nastąpi dyskwalifikacja zawodnika.
e. Ocenę i ważenie ryb przeprowadza trzyosobowa komisja sędziowska
wyznaczona przez organizatora.
f. Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu pozostaje w gestii
organizatora.
§8
Warunki bezpieczeństwa:
a. W czasie napinania i zwalniania strzały kusza musi być zanurzona
w wodzie.
b. Zawodnik nie może odpinać boi asekuracyjnej w czasie trwania zawodów.
c. W przypadku niebezpieczeństwa zawodnik sygnalizuje je w kierunku
najbliższej łodzi asekuracyjnej znakiem umownym CMAS.
d. W przypadku złowienia dużej ilości ryb istnieje możliwość zdawania ich
partiami.
e. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom sędziego głównego zawodów w czasie ich trwania.
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REGULAMIN
XVII Memoriału Fotografii Podwodnej
im. Jerzego Macke
Regulamin zawodów w sportowej fotografii podwodnej:
1. Zawody w sportowej fotografii podwodnej rozgrywane są w jednej
konkurencji: Najwszechstronniejszego Fotografa Podwodnego.
2. Zawodnicy uczestniczą w zawodach wykonując zdjęcia ryb stosując
technikę nurkowania ze wstrzymanym oddechem i nie jest dozwolone
używanie jakichkolwiek urządzeń umożliwiających oddychanie w
warunkach całkowitego zanurzenia pod powierzchnię wody.
3. Zawodnicy obowiązkowo wyposażeni są:
- w bojkę asekuracyjną o wyporności min. 7 Kg, przymocowaną do ciała linką
o wytrzymałości na zerwanie min. 30 Kg, nóż nurkowy;
- płetwonurkowy strój ochronny typu mokrego;
- pozostałe elementy wyposażenia płetwonurkowego – wg uznania
uczestnika zawodów
4. Do udziału w zawodach dopuszczone jest dowolne wyposażenie do
fotografii podwodnej oparte na technologii cyfrowego zapisu obrazu.
5. Przed wejściem do wody każdy uczestnik zawodów dokonuje, w obecności sędziego zawodów, formatowania nośnika (karty pamięci), na którym
będzie zapisywać zdjęcia w trakcie zawodów.
6. Na potrzeby zawodów dopuszcza się użycie w aparacie fotograficznym
tylko jednego nośnika (karty pamięci) do zapisu zdjęć.
7. Zawody rozpoczynają się na sygnał dany przez członka Komisji Sędziowskiej i trwają 3 godziny.
8. Przed upływem czasu określającego koniec zawodów każdy zawodnik ma
obowiązek powrócić do punktu startu i przekazać swój aparat Komisji
Sędziowskiej, która zależnie od warunków rozgrywania zawodów określi
sposób przekazania jej kart pamięci ze zdjęciami zapisanymi w trakcie
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zawodów.
9. Nie dopuszcza się możliwości manipulowania zapisem zdjęć, w szczególności ich usuwania z karty, po zakończeniu zawodów, nawet w sytuacji, gdy
w trakcie zawodów wystąpi awaria wyposażenia zdjęciowego.
10. Wynik zawodnika uczestniczącego w konkurencji Najwszechstronniejszego Fotografa Podwodnego oparty jest na odpowiedniej sumie punktów
uzyskanych za:
- każde zdjęcie zakwalifikowane do oceny;
- liczbę gatunków ryb na danym zdjęciu;
- za celność kadrowania każdego ocenianego zdjęcia;
oraz premii rodzajowej za gatunki ryb w całej serii zakwalifikowanych zdjęć.
11. Komisja Sędziowska przyjmuje do oceny jedynie pierwsze 24 zdjęcia z karty
pamięci, przekazanej przez uczestnika zawodów zgodnie z kolejnością zapisu
i numeracji zdjęć na nośniku.
12. Minimalna długość obrazu sfotografowanej ryby (lub jej fragmentu)
kwalifikującej zdjęcie do oceny nie może być mniejsza
niż 0,15 przekątnej kadru, a samo zdjęcie powinno charakteryzować się
prawidłową ostrością obrazów sfotografowanych ryb oraz być tak skadrowane, aby możliwa była skuteczna identyfikacja gatunkowa sfotografowanych ryb.
13. Dopuszcza się do oceny punktowej jedynie 5 zdjęć ryb jednego gatunku.
W przypadku większej liczby obrazów jednego gatunku ryby występujących
w zestawie zdjęć ocenie podlega jedynie pierwszych pięć obrazów zgodnie
z kolejnością ich zapisu i numeracji na nośniku (karcie pamięci).
14. Zdjęcia niespełniające wymogów zawartych w pkt.13 i 14 niniejszego
regulaminu nie podlegają dalszej ocenie punktowej.
15. Za każde zdjęcie zakwalifikowane do oceny punktowej uczestnik
zawodów otrzymuje: 300 pkt. premii kwalifikacyjnej (Pkwal) oraz po 100 pkt.
premii za każdy gatunek ryby na danym zdjęciu (Lgat);
16. Za celność w sfotografowaniu ryby, uczestnik zawodów uzyskuje premię
(Pcel) w wysokości:
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250 pkt. - gdy głowa ryby wraz z widocznym okiem jest umieszczona
centralnie w kadrze w polu o promieniu równym 0,025 przekątnej kadru;
125 pkt. - gdy głowa ryby wraz z widocznym okiem umieszczona jest w
odległości większej niż 0,025 przekątnej kadru, lecz mniejszej niż 0,075
przekątnej kadru od punktu centralnego kadru;
50 pkt. - gdy głowa ryby wraz z widocznym okiem umieszczona jest w
odległości większej niż 0,075 przekątnej kadru, lecz mniejszej niż 0,15
przekątnej kadru od punktu centralnego kadru;
17. O wartości punktowej (Wfot) danego zdjęcia w konkurencji Najwszechstronniejszego Fotografa Podwodnego decyduje zatem suma punktów wg
następującej zależności:
Wfot = Pkwal + 100pkt • Lgat + Pcel
18. Dodatkowo uczestnik zawodów uzyskuje premię rodzajową (Prodz) za liczbę
i rodzaj gatunków ryb w całej serii zakwalifikowanych zdjęć zgodnie
z następującą tabelą:
l.p. Sfotografowany gatunek ryby

premia (pkt)

1
2
3
4
5
6

szczupak, okoń
płoć, wzdręga
ciernik, jazgarz
*) leszcz (lub krąp, lub rozpiór)
**) ukleja (lub słonecznica, piekielnica)
różanka, kiełb, piskorz, cierniczek, koza, sumik
amerykański

1000
1100
1200
1300
1400
1500

7
8
9
10

węgorz, miętus, lin, karaś, sandacz, pstrąg tęczowy
karp, sum
jaź, kleń, boleń
inne

1600
1700
1800
2000

*) W przypadku leszcza, krąpia i rozpióra mogą wystąpić trudności w rozróżnieniu
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danego gatunku na zdjęciu podwodnym. Stąd też wszystkie sfotografowane ryby tych
gatunków będą umownie klasyfikowane jako jeden gatunek – leszcz.
**) W przypadku uklei, słonecznicy i piekielnicy mogą wystąpić trudności w rozróżnieniu danego gatunku na zdjęciu podwodnym. Stąd też wszystkie sfotografowane ryby
tych gatunków będą umownie klasyfikowane jako jeden gatunek – ukleja.

19. Zwycięzcą Memoriału Fotografii Podwodnej w kategorii fotografii
cyfrowej zostaje zawodnik, który uzyska największą sumaryczną liczbę
punktów (SUM) za wszystkie zakwalifikowane i ocenione zdjęcia oraz
premię rodzajową za sfotografowane gatunki ryb:
SUM =∑Wfot (i) + ∑ Prodz (k)
i

k

gdzie:
i - liczba wszystkich zakwalifikowanych zdjęć, k - liczba gatunków
sfotografowanych ryb w całej serii zdjęć.
20. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników jednakowego wyniku
punktowego o kolejności miejsc decyduje wyższa wartość sumarycznej
premii rodzajowej za wszystkie sfotografowane i zidentyfikowane gatunki
ryb w całej serii zakwalifikowanych zdjęć, a jeżeli to nie da rozstrzygnięcia
wyższa wartość punktowa premii za najwyżej premiowany gatunek ryby na
zdjęciu, a jeżeli to nie da rozstrzygnięcia wyższa wartość punktowa najwyżej
sklasyfikowanego zdjęcia, a jeżeli i to nie da rozstrzygnięcia - zawodnicy
zajmują miejsce wspólnie.
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów technicznych organizatorzy mogą zabezpieczyć uczestnictwo w
zawodach dla 60 zawodników. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych
zawodników przekroczy 60 o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
CHARAKTERYSTYKA AKWENU
Zawody w łowiectwie rozgrywane będą w morzu Bałtyckim w Kołobrzegu
na odcinku Podczele – Kamienny Szaniec. Głębokość akwenu 8 - 10m.
Przewidywana temperatura wody ok. 13 stopni C. Spodziewana widoczność
ok. 3 m. Występujące gatunki ryb: dorsz, flądra, leszcz, turbot, okoń,
sandacz, szczupak, węgorz i inne.. Zawody w fotografii podwodnej
rozgrywane będą na jeziorze Kamienica w Dargocicach (ok. 25 km od
centrum Kołobrzegu).
PRZEBIEG
MISTRZOSTW w ŁOWIECTWIE
i
MEMORIAŁU w FOTOGRAFII
Konkurencje odbywać się będą tylko jednego dnia tj. 3.06.2017 r.
Czas trwania zawodów w łowiectwie wynosi 5 godzin natomiast fotografii
3 godziny. Start nastąpi z wyznaczonych przez organizatora miejsc na sygnał
Sędziego Głównego lub Komisarza Memoriału. Zawodnicy udają się w
miejsce startowe akwenu. Każdy zawodnik musi posiadać przymocowaną do
pasa linkę z boją asekuracyjną (dekompresyjną). Podczas trwania
konkurencji dopuszczalne jest wyjście zawodnika, pod warunkiem
wcześniejszego poinformowania o tym sędziego znajdującego się w
najbliższej jednostce asekuracyjnej. Przed wyjściem zawodnik (łowca)
obowiązany jest dostarczyć złowione przez siebie ryby na jednostkę
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asekuracyjną lub na punkt startowy i oddać je wraz z numerem startowym
sędziemu.
Zawodnicy (łowcy) zobowiązani są (pod rygorem dyskwalifikacji) po
upływie czasu zawodów dopłynąć do miejsca finału, zdając złowione ryby.
Zawodnicy, którzy przypłyną po wyznaczonym czasie zostaną
automatycznie zdyskwalifikowani.
Uczestnik zawodów fotografii podwodnej przekazuje kartę z aparatu
cyfrowego sędziom technicznym po ukończeniu zawodów lub Komisarzowi
Memoriału.
Zawodnik, który wyjdzie z wody nie zachowując w/w warunków kończy
konkurencję. W razie ogłoszenia alarmu zawodnicy natychmiast dopływają
do najbliższych jednostek pływających asekuracyjno-sędziowskich.
Kontynuowanie konkurencji może nastąpić tylko po odwołaniu alarmu.
Zakończenie konkurencji ogłosi Sędzia Główny oraz Komisarz Memoriału.
Sposób organizacji zakończenia zawodów podany zostanie na odprawie
kierowników drużyn. W przypadku, gdy zawodnik dozna kontuzji lub
nastąpi awaria sprzętu, po sygnalizacji udzielona zostanie mu pomoc i automatycznie kończy on rywalizację w danych zawodach.
OCENA WYNIKÓW
Łowiectwa podwodnego:
Ocena wyników oparta będzie o następującą punktację:
- za każdą zgodną z regulaminem złowioną rybę 300 punktów,
- za każdy 1 gram wagi złowionej ryby 1 punkt,
- za każdą niewymiarową (regulamin §3, 4 i 5) rybę odlicza się 300 pkt.
Wynik uzyskany przez zawodnika to suma punktów za ilość i ciężar
wszystkich prawidłowo złowionych przez niego ryb. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników jednakowej ilości punktów o miejscu decy24
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dować będzie ilość sklasyfikowanych ryb. Jeżeli zawodnik złowi trzy ryby,
które nie będą odpowiadać wymogom regulaminu §3, 4 i 5 lub przekroczy czas
zawodów określony przez organizatora zostanie zdyskwalifikowany.

ASEKURACJA I SĘDZIOWIE
Organizatorzy zapewniają łodzie asekuracyjne na części akwenu gdzie będą
rozgrywane zawody. Asekuracja i sędziowanie będą prowadzone z łodzi
motorowodnych przez sędziego i stermotorzystę. Obowiązkiem załogi jest
obserwacja przydzielonego akwenu, odbiór złowionych ryb, a także
udzielenie pomocy w przypadku niebezpieczeństwa. Sędzia może skontrolować ilość złowionych ryb oraz prawidłowość stosowanego sprzętu łownego
w trakcie trwania zawodów.
PROTESTY
Protesty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej za uiszczeniem
kaucji w wysokości 200 PLN w terminie 15 min. po nieoficjalnym
ogłoszeniu wyników. W przypadku uznania protestu kaucja będzie
zwrócona.
NAGRODY
Organizatorzy przewidują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej krajowej jak i zagranicznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik obowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom
Sędziego Głównego oraz Komisarza Memoriału, a ponadto w czasie trwania
konkurencji sędziom na łodziach asekuracyjno-sędziowskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie dopuszczenia do udziału w zawodach osób
nie posiadających wymaganych dokumentów, lub wobec wskazań lekarza
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zawodów, jak również prawo wykluczenia i dyskwalifikacji zawodników nie
stosujących się do regulaminu i zarządzeń kierownictwa zawodów bez
zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
Złowione przez zawodników ryby oraz karty pamięci z aparatu cyfrowego
pozostają do dyspozycji kierownictwa zawodów na czas oceny wyników.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji w/w
informacji oraz zmian w programie zawodów.
Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej i prawnej za
wypadki i szkody spowodowane przez uczestników zawodów.
Organizator nie zapewnia zawodnikom krajowym i zagranicznym
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia
należy dokonać według własnego uznania i we własnym zakresie W celu
ochrony akwenu połowowego zabrania się uczestnikom zawodów jego
penetracji w ciągu ostatniego tygodnia przed zawodami.
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Jurek Macke
Jurek Macke był inicjatorem i prekursorem nurkowania swobodnego w
Polsce. W 1956 roku założył Komisję Działalności Podwodnej ZG PTTK.
Przez wiele lat był jej przewodniczącym.
Po ukończeniu pierwszego w Polsce kursu instruktorów nurkowania
swobodnego w 1957 roku, sam przez lata prowadził następne takie kursy.
Wyszkolił niemal całą czołówkę instruktorów i zawodników nurkowych w
naszym kraju. Zorganizował i prowadził pierwszy kurs poza granicami kraju
- 1965 roku w Jugosławii.
Był miłośnikiem łowiectwa podwodnego i czołowym polskim zawodnikiem
tej specjalności. Startował w pierwszych z udziałem Polaków Mistrzostwach
Świata w łowiectwie podwodnym na Kubie w 1965 roku. Przyczynił się wtedy
do uzyskania przez naszą ekipę wyników przynoszących jej zaszczyt.
Począwszy od Mistrzostw Świata we Włoszech w 1967 roku przez wiele lat
był kierownikiem polskich ekip.
Współorganizował z pasją i talentem wiele zawodów w kraju. Był inicjatorem
i organizatorem Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym.
Był nauczycielem, przyjacielem i życzliwym doradcą bardzo licznej rzeszy
polskich płetwonurków. Cieszył się każdym sukcesem naszych zawodników
zachęcając ich do podnoszenia umiejętności i zarażając swym entuzjazmem
i uporem w działaniu. We wszystkim co robił dążył do doskonałości, ceniąc
taką postawę u jakże licznych swych kolegów i wychowanków, którzy do
dziś wspominają go z wdzięcznością i odczuwają boleśnie jego nieobecność
wśród nas.
Pragniemy uczcić i upamiętnić jego zasługi, jego talent i oddanie naszej
dziedzinie sportu i dlatego postanowiliśmy organizować Memoriał w
Fotografii Podwodnej jego imienia.
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