
R  E  G  U  L  A  M  I  N 

Z A W O D Ó W  W   W Ę  D  K  A  R  S  T  W  I  E   P  O  D  L  O  D  O  W  Y  M            

O  R  G  A  N  I  Z  O  W  A  N  Y  C  H     P  R  Z  E  Z    K  O  Ł  O    PZW    HTS 

 

1. Uczestnicy zawodów 
     

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie koła PZW HTS oraz zaproszeni goście 

którzy opłacili składki na rzecz PZW. 

 

2. Teren zawodów 
 

Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm 

grubości. Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. 

Długość każdego sektora wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów na 

jednego zawodnika. Wymiary sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało 

nie mniej niż 400 m2. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1,50 metra. Miejsce 

usytuowania sektorów jest określone przez organizatora zawodów, z uwzględnieniem 

właściwości akwenu.. Sektory są oznaczane tabliczkami A,D,C, a granice chorągiewkami. 

 

3. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach. 

 

Zawodnik łowi jedną wędką o długości wędziska minimum 30cm, trzymaną w ręku, 

wyposażoną tylko w jedną mormyszkę. 

Długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany.  

Kolor i kształt mormyszki dowolny. 

- zawodnik może mieć przy sobie nie ograniczoną ilość wędek zapasowych. 

- sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki. 

- zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu. 

 

Zabrania się; 

 

- doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia. 

- stosowania  echosond,  kamer  podlodowych  oraz  środków łączności (np. telefonów,    

  radiotelefonów itp.)  w czasie  trwania zawodów. 

- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka. 

- stosowania mechanicznych wierteł. 

 

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych, 

martwych i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek.  

Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych. 

Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty 

nawilżonej plus 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej) oraz 0,5 litra innych robaków. 

Organizator może zmniejszyć zmniejszyć limit używanych zanęt i przynęt informując o tym 

na odprawie technicznej. 

Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 

20cm.  Dopuszcza się stosowanie haka  do „lądowania”  ryb wyłącznie w przypadku ryb 

przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej 

nożem w dół ( wkręcony w lód ). 

 

Każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe. 

 

 

 

4. Organizacja i przebieg zawodów 

 

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na 



kategorie. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia. Zawody dwuturowe 

jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub 

na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie na każdą z 

tur. Organizator zawodów zapewnia każdemu zawodnikowi po dwie chorągiewki do 

oznaczania otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), Wymiary 

chorągiewek są dowolne, muszą być widoczne dla innych zawodników i sędziów. 

 

 Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur 

jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury 

zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny. 

Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy 

odnotowują swoją obecność u sędziego sektorowego. 

 

 Obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał -na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy   

                                wchodzą do swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich   

                                do wiercenia otworów i zaznaczają je chorągiewką. W czasie wejścia   

                                zawodników do sektora noże wiertła muszą znajdować się w pokrowcu.              

                                Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła przed samym użyciem.  

                                W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w  odległości co najmniej   

                                5 metrów jeden od drugiego. W przypadku sporu, przy umieszczeniu    

                                chorągiewek zawodników w odległości mniejszej niż 5 metrów, spór jest          

                                rozstrzygany   przez sędziego, w tym poprzez losowanie; 

- drugi sygnał -oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie przemieszczać   

                          się w swoich sektorach i wiercić nieograniczoną liczbę otworów.   

                          Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia oznaczonego    

                          chorągiewką otworu. Za rozpoczęcie wiercenia jest uważane ustawienie   

                          wiertła na lodzie. Łowienie jest dozwolone nie bliżej niż 5 metrów od   

                          oznaczonych chorągiewkami obcych otworów. Chorągiewka winna   

                          znajdować się na lodzie w odległości nie większej niż 30 cm od zajętego   

                          otworu i być widoczna dla sędziów i innych zawodników.  

                          Zawodnikom zabrania się pozostawiania bok niezajętych otworów   

                          jakichkolwiek innych przedmiotów, oprócz wiertła.  

                          Zabronione jest łowienie ryb w otworze nie oznaczonym chorągiewką.  

                          Do  łowienia zalicza się każde wykorzystanie otworu, w tym wiercenie   

                          otworu  i  nęcenie; 

- trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut, 

- czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. 

Po czwartym sygnale nie zalicza żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik pozostaje w sektorze 

do czasu zabrania ryb przez sędziego kontrolnego. Wszystkie czynności powinny być 

wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym 

zawodnikom. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z 

wyjątkiem przypadków losowych. 

 

Sędzia sektorowy i sędziowie kontrolni w czasie trwania tury zawodów przebywają wewnątrz 

swojego sektora w takim miejscu, aby nie przeszkadzali zawodnikom. 

 

Po zakończeniu zawodów zawodnik pozostaje przy swoim otworze, aż do momentu  

przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny przy ważeniu ryb. Po podpisaniu 

karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty dotyczące wagi i jakości 

złowionych ryb.  

 

 

 

 



5. Sankcje dyscyplinarne stosowane wobec zawodników 

 

Upomnienie  /żółta kartka/ 

- łowienie ryb w otworze nie oznaczonym chorągiewką, 

- pozostawienie wiertła nie wkręconego w lód, 

- pozostawienie obok wolnych otworów dodatkowego sprzętu, 

- pozostawienie wędki na lodzie, 

- przedstawienie do wagi ryb zabrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, 

- opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego 

- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej, 

- nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego   

  lub innych osób. 

Dyskwalifikacja  /czerwona kartka/ 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów 

  lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów, oraz ryb będących pod ochroną 

- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami, 

- wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt,   

  przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów, 

- łowienie ryb w innym niż wylosowanym sektorze, 

-używania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania   

  zawodów , 
- używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów, 

- używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty, 

- powtórne naruszenie przepisów za które zawodnik otrzymał upomnienie. 

 

6. RYBY ŁOWIONE 

        

W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z 

zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.  Nie obowiązują limity ilościowe i 

wagowe łowionych ryb. Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane w 

oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora. 

 

7. PUNKTACJA 
Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 

 

8. Tytuły nagrody zdobyte  w zawodach. 
Zwycięzca zawodów mistrzowskich otrzymuje tytuł mistrza koła. Zdobywcy 2 i 3 miejsca 

otrzymują odpowiednio tytuł I i II wicemistrz. Za w/w miejsca zostają wyróżnieni pucharami. 

We wszystkich zawodach w miarę możliwości fundowane będą nagrody rzeczowe. 

 

9. Uwagi końcowe. 
Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. 

W sprawach nie objętych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w 

Organizacji Zawodów Wędkarskich i Sportu Kwalifikowanego. 

 

                                                                                                    Zarząd Koła PZW HTS 


