
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   S  P  I  N  N  I  N  G  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 

 

 

Wszystkie zawody mistrzowskie oraz organizowane na łowisku specjalnym koła HTS 

muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. 

 

 

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 być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących.  

Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb. 

    

3. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach. 

 

Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w 

R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.. Dozwolone są przynęty 

wykonane z gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zabrania się używania żywej 

lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. 

Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz 

dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań. 

  

4. Organizacja i przebieg zawodów. 

 

Zawody mogą być rozgrywane: 

- w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie, 

- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 

- jedno lub wieloturowe 

Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin.  

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za 

rozegraną   nie może trwać krócej niż 3 godziny. 

 

Obowiązują następujące sygnały: 

 

- pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury    

                                 zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane  

                                  stanowiska w sektorze, 

- drugi  sygnał  – oznacza rozpoczęcie tury zwodów 

- trzeci   sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów 

Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas 

(15minut) na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik 

telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje 

odpowiednią decyzję. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w 

dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy 

łowiącymi zawodnikami lub powinny wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej 

podczas łowienia z brzegu lub brodzenia . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość 
ta może być zmniejszona. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem  

podbierania  złowionych  ryb.  



Brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. 

 

Zawody rozgrywane z brzegu. 

 

Organizator zawodów określa granice sektorów. Zawodnik zobowiązany jest przez okres 30 

minut łowić w zajętym przez siebie stanowisku, później może łowić w całym sektorze. 

Organizator  zobowiązany  jest  do określenia czasu i sposobu zajęcia miejsca na 

stanowiskach  podczas  odprawy  technicznej. 

Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu 

przybycia sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z 

dokładnością do 1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone 

podpisami zawodnika i sędziego.  

Ze względu na specyfikę łowiska dopuszcza się możliwość wędkowania w parach z 

zachowaniem odpowiednich odstępów. Złowioną rybę mierzymy w obecności partnera, 

który długość złowionej ryby potwierdza czytelnym podpisem w karcie startowej . 

 

 5. Ryby łowione w zawodach 
 

W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: 

boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, 

sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są 
zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe. 

 

 Obowiązuje następująca punktacja: 

a. głowacica i sum: 

- za wymiar określony przez regulamin 700 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt. 

B. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz: 

- za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

c. boleń i brzana: 

- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany: 

- za wymiar określony przez regulamin 300 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

e. jaź i kleń: 

- za wymiar określony przez regulamin 150 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt. 

f. okoń: 

- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt. 

- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt. 

 

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu 

Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji. 

 

- głowacica, sum - 70 cm 

- łosoś, troć, troć jeziorowa - 50 cm 

- szczupak, sandacz - 50 cm 

- boleń, brzana - 40 cm 

- lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany - 30 cm 

- jaź, kleń - 25 cm 

- okoń - 18 cm 

 

 



 

 

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. 

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 

Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. 

 

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby. 

Przy  jednakowej  sumie  punktów  o  wyższym  miejscu  w  klasyfikacji  decyduje  

najdłuższa  ryba  złowiona  w  zawodach. 

Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

 

 6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

 

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu, 

- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie, 

- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, 

- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej. 

- łowienie w innym niż  wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektor 

- za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,   

  sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu   

  niż tura zawodów, 

- używanie osęki do „lądowania” ryb, 

- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z   

  przepisami. 

 

7. 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. 

 

8. 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 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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   M  U  C  H  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 

 

 

Wszystkie zawody mistrzowskie oraz organizowane na łowisku specjalnym koła HTS 

muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. 

 

 

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 być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Zawody w miarę 

możliwości powinny odbywać się na wodach zaliczanych wg „Informatora ZG PZW’’ do 

krainy ryb łososiowatych i lipienia.  

 

3. Organizacja zawodów 

    

Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach. 

 

Połów ryb odbywa się za pomocą wędziska muchowego o maksymalnej długości 3,66m, 

zaopatrzonego w kołowrotek o szpuli ruchomej i fabrycznie wykonany sznur muchowy o 

długości min. 22 metry. Do połowu można używać co najwyżej dwóch sztucznych much 

dowiązanych do przyponu. Odległość jednej muchy od drugiej na przyponie nie może być 

mniejsza niż 50cm (oczko od oczka w luźnym zwisie). Długość przyponu nieograniczona.  

Przypon może być wykonany tylko z żyłek o tej samej średnicy lub koniczny (z żyłek o coraz 

mniejszej średnicy). 

„Sztuczne muchy” mogą być wykonane na pojedynczym haczyku wyłącznie fabrycznie 

bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru.  

Sędzia ma obowiązek sprawdzić haczyk po każdej przedstawionej do pomiaru rybie. 

 

Obciążone muchy są dozwolone, o ile obciążenie ukryte jest pod konstrukcją. Tylko 

pojedyncze widoczne obciążenie nie większe niż 4 mm, jest również dozwolone. 

Farba nie jest konstrukcją. 

 

Niedozwolone jest stosownie innych przynęt, jak również: 

 

- obciążanie zestawu wędkowego ciężarkami, za które uważa się również: kulę wodną,   

  krętlik, agrafkę, wszelkiego rodzaju kółka łącznikowe itp. i linki z rdzeniem ołowianym  

  typu „lead core”, 

- stosowanie łączników sznura muchowego z przyponem oraz amortyzatorów gumowych,   

  innych niż przeźroczyste, 

- stosowanie głowic rzutowych, 

- stosowanie wskaźnika brań, ( nie dotyczy kolorowych żyłek ) 

- zanęcanie łowiska, 

- wiązanie troka do przyponu w inny sposób niż za pomocą węzła uniemożliwiającego 

  przesuwanie się troka po przyponie, 

- stosowanie podbieraka o całkowitej długości powyżej 122cm.  

   Siatka musi być wykonana z  miękkiego materiału oraz nie może posiadać węzłów, 

- używanie elektronicznych lokalizatorów ryb. 



 

 

 Zawody mogą być rozgrywane: 

 

- kategoriach seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie, 

- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (klubowej). 

- jedno lub wieloturowe. 

 

Tura zawodów powinna trwać co najmniej 3 godziny, jednakowo we wszystkich turach 

zawodów. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub 

wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za 

rozegraną nie może trwać krócej niż 1,5 godziny 

. 

Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały: 

 

- pierwszy sygnał - podawany jest na 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza 

                                 zezwolenie   na wejście  zawodnika  na stanowisko  na brzegu oraz   

                                 przygotowanie sprzętu    do łowienia, 

- drugi sygnał -  oznacza rozpoczęcie tury zawodów, 

- trzeci sygnał -  oznacza zakończenie tury zawodów. 

O rozpoczęciu i zakończeniu każdej tury zawodów decyduje sędzia kontrolny zgodnie z 

programem minutowym zawodów, potwierdzonym na odprawie technicznej. 

 

Zawodnicy mogą łowić z brzegu lub brodzić w ramach całego stanowiska, w przypadku rzeki 

po jej obu stronach. Odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami nie może być mniejsza niż 

25 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.  

W wypadku kiedy zawodnik opuści swoje łowisko tylko w celu przedstawienia do miary 

złowionej ryby,  dalej pozostaje ono jego  łowiskiem i nikt nie może go zająć. 

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób, za 

wyjątkiem przypadków losowych. 

 

Organizator ustala jednakowo dla wszystkich tur zawodów zasady współpracy 

zawodnik – sędzia. 

 

- sędziemu nie wolno wchodzić do wody w czasie trwania tury zawodów. 

- sędzia pozostaje na tym samym brzegu, uzgodnionym z zawodnikiem przed rozpoczęciem 

  łowienia, 

- sędziemu wolno wchodzić do wody i brodzić wyłącznie wzdłuż linii brzegowej, 

- za zgodą zawodników ze stanowiska sędzia na prośbę zawodnika może przejść na drugą   

  stronę rzeki nie później niż na 30 min. przed rozpoczęciem tury zawodów. 

 

Zawodnik zobowiązany jest do podbierania każdej ryby podbierakiem i podawania jej 

sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. 

Czas złowienia ryby, długość i gatunek zostaje odnotowany w karcie startowej i potwierdzony 

podpisem zawodnika i sędziego. 

 

Ze względu na specyfikę łowiska dopuszcza się możliwość wędkowania w parach z 

zachowaniem odpowiednich odstępów. Złowioną rybę mierzymy w obecności partnera, 

który długość złowionej ryby potwierdza czytelnym podpisem w karcie startowej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

 

Na  wodach  zaliczanych do  wód krainy pstrąga i lipienia łowi się wyłącznie ryby 

łososiowate i  lipienia. 

 

 5. Obowiązuje następująca punktacja: 

 

- za każdą zaliczoną do punktacji rybę 100 pkt. 

- za każdy centymetr długości zaliczonej ryby 20 pkt. 

 

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 

Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do 

punktacji. O gatunkach ryb dopuszczonych do połowu decyduje organizator.  

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu. 

 

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za; 

 

w turze zawodów: 

 

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu   

  (wyjątek stanowi holowanie ryby zapiętej przed zakończeniem tury zawodów, rozdział   

  punkt cz. II. 5.9.) 

- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego stanowiska, 

- przedstawienie sędziemu ryby wyholowanej po przejściu podczas holu na sąsiednie   

  stanowisko, 

- używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami, 

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

 

w całych zawodach: 

 

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

  sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego). 

 

6. 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. 

 

7. 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 

 


