
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  Ł  A  W  I  K  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 być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu 

przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć w miarę możliwości jednakową 

głębokość  nie mniejszą niż 1  metr. Odcinek brzegu  przewidziany do rozegrania zawodów, 

powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie 

powinny być równowartościowe. 

 

W przypadku wystąpienia linii wysokiego napięcia, z obu ich stron należy wyłączyć z 

wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego lini. 

    

3. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach. 

 

Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, 

obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia 

nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie 

zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 

10% całego obciążenia  zestawu.  Podczas  łowienia na wodzie bieżącej,   (przy dowolnej 

prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być 
tak ustawione, aby popuszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu 

przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. 

 

Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z 

jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku 

dowolną ilość wędek do wymiany. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma 

obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia. 

Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji 

do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

 

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: 

proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może 

stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą,  jeśli jest to 

konieczne przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za 

zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z 

platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

 

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. 

Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako 

dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów do 20 litrów, 

a dla pozostałych kategorii wiekowych do 17  litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. 

 

 



 

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 

2,5  litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1  litr ochotki (jokersa lub haczykowej). 

 

Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco: 

- zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli 

  Ilości  zanęt  i przynęt).  Nie   wrzucone  kule  zanęty ciężkiej po  sygnale  „wolno łowić”   

  (czwarty sygnał)  należy  rozkruszyć. 

- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z   

  pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie   

  klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką  
 ale    kula może być formowana przy użyciu obu rąk.   Bryła  zanęty lekkiej  nie może być   
 uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał). 

 

4. Organizacja i przebieg zawodów. 

 

Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet),  juniorów, 

juniorek i kadetów.  

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji  indywidualnej  i drużynowej. 

Organizator  mistrzostw koła musi zapewnić minimum dwóch sędziów, w tym sędzia główny 

musi  być  co  najmniej  klasy  okręgowej. 

 

Zawody mistrzowskie rozgrywane są w dwóch turach. Losowanie stanowisk odbywa się 

na każdą turę osobno,  nie później niż na 1,5 godziny przed rozpoczęciem tury zawodów. 

 

Czas trwania  zawodów jednoturowych wynosi: dla seniorów 4 godziny,  a dla pozostałych 

kategorii wiekowych 3 godziny. Czas  trwania  jednej  tury w zawodach wieloturowych 

wynosi dla seniorów 3 godziny. 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 2 godziny. 

 

5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy. 

 

Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów: 

- żaden zawodnik  nie  może  wejść na swoje  stanowisko  (opóźniony sygnał wejścia na   

  stanowiska)  lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). 

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć 
się normalnie lub zostać skrócona,   a   jeśli warunki  pogodowe się nie  poprawią lub 

uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.  Jeżeli burza wystąpi w czasie 

trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane; 
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: 

- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego   

                                 opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą,                    

                                 zawody będą   kontynuowane. 

- drugi sygnał –  informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko, 

- trzeci sygnał –  (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów 

Po losowaniu  zawodnicy udają się przed  stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują 

na  sygnał  upoważniający  do  wejścia  na  stanowisko. 

 

Obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał – na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik   

                                 wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do        

                                 zawodów. Zawodnik  w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi               

                                 sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie   dodatkowy sprzęt może              



                                 być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem   sędziego  

                                 do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał). 

- drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt, 

- trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może  

                           rozpocząć nęcenie zanętą ciężką, 
- czwarty sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna   

                               łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej, 

- piąty  sygnał  - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut, 

- szósty sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale  nie  zalicza  się żadnej   

                            ryby  wyjętej z wody.    Do  czasu  przybycia  komisji  wagowej  siatka z  

                            rybami  pozostaje  w wodzie. 

 

Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na 

całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału. 

 

Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, 

pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał  zawodnikom  na sąsiednich  stanowiskach w 

łowieniu, rzucaniem zanęty i holowaniem ryb  oraz  że  nie  będzie  sztucznie  przedłużał  linii  

brzegowej. Wszystkie   czynności   powinny  być wykonywane   przez   zawodnika  spokojnie  

i z  rozwagą.  

 

Zabrania się: 

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów, 

- mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem, 

- wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu, 

- używanie echosond, także podczas treningu, 

- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, 

- używania środków łączności podczas trwania zawodów (np. telefonów, radiotelefonów itp.) 

 

Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu 

kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny 

przy ważeniu ryb.  Bezpośrednio  po  zważeniu  ryb,  zawodnik  lub  jego  przedstawiciel 

podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona 

wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach. 

 

6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za; 

 

- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania 

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, 

-  nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia, 

- używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu, 

- nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty                    

  lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego, 

- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego                           

  zwrócenia uwagi przez sędziego, 

- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny, 

- używanie echosond. 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym, 

- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej. 

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

  sędziego  czy innych zawodników / po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego./ 

 

7. Ryby łowione w zawodach. 

 

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 powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym,  

a po zważeniu na sygnał sędziego zostają natychmiast wpuszczone do wody. 

W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych.  

Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. 

Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów, 

- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana 

  podbierakiem lub ręką. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, 

musi zostać  natychmiast  przez  zawodnika  wypuszczona do wody.  

Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego 

obchodzenia  się ze złowionymi rybami. 

 

8. Punktacja. 

 

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. Za przedłożenie komisji 

sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi  dwukrotnie 

większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od ilości 

punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.  Za przedłożenie komisji 

sędziowskiej   ryb  zabrudzonych  ziemią lub  zanętą,  tytułem  kary  odlicza  się 

zawodnikowi  5 % punktów z ilości punktów uzyskanych. 

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach wieloturowych ustala się dodając numery 

miejsc zajętych przez zawodnika w kolejnych turach.  

Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika.  

Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej 

ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. 

 

Przy jednakowej sumie miejsc, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów 

zawodnika w zawodach, a następnie:  największa  jednostkowa  waga  indywidualnego 

zawodnika w jednej z dwóch tur. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

 

9. Tytuły i nagrody zdobywane w zawodach. 

 

Zwycięzca zawodów mistrzowskich otrzymuje tytuł mistrza  koła. Zdobywcy 2 i 3 miejsca 

otrzymują odpowiednio tytuł I i II wicemistrza.  

Za w/w miejsca zostają wyróżnieni pucharami. 

 

We wszystkich zawodach w miarę możliwości fundowane będą nagrody rzeczowe. 

 

10. 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    G  R  U  N  T  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 być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu 

przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć w miarę możliwości jednakową 

głębokość, nie mniejszą niż 1 metr. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, 

powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie 

powinny być równowartościowe. 

W przypadku wystąpienia linii wysokiego napięcia, z obu ich stron należy wyłączyć z 

wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego lini. 

    

3. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach. 

Każdy zawodnik może łowić na dwie wędki. 

Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, kołowrotek, 

przypon z haczykiem oraz obciążenie w postaci ciężarka, sprężyny lub koszyczka 

zanętowego. Zawodnik może stosować sygnalizatory brań lub łowić na tzw. drgającą 

szczytówkę. Wędki muszą pozostawać pod stałym nadzorem wędkarza. 

 

 Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany oraz  posiadać siatkę 
odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

 

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak; proca, rakieta 

zanętowa,   podbierak. 

 

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. 

Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

Zabrania się używania przynęt sztucznych i ikry. Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla 

seniorów do 10 litrów, a dla  pozostałych  kategorii  wiekowych  do  5 litrów  na  jedną 
turę dla jednego zawodnika. 

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 

2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). 

 

4. Organizacja i przebieg zawodów. 

 

Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), juniorów, 

juniorek  i  kadetów.   Zawody  mogą  być  rozgrywane  w  klasyfikacji  indywidualnej  

i drużynowej,   jedno  lub  wieloturowe. 

Organizator zapewnia obsadę sędziowską. 

Czas trwania  zawodów jednoturowych wynosi: dla seniorów 6godzin, a dla pozostałych 

kategorii wiekowych 4 godziny. Czas trwania jednej tury zawodów w zawodach 

wieloturowych wynosi dla seniorów 4 godziny.  

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. 

 



5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy. 

Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów: 

- żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na   

  stanowiska)lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). 

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć 
się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub 

uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana .Jeżeli burza wystąpi w czasie 

trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane; 
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: 

- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego   

                                 opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą,  

                                 zawody będą  kontynuowane. 

- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko, 

- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. 

 

Po losowaniu  zawodnicy udają się przed  stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują 

na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. 

 

Obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał – na 90 minut przed  rozpoczęciem  zawodów,  po  którym  zawodnik   

                   wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.  

- drugi sygnał – na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może   

                    rozpocząć nęcenie. 

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

- piąty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby     

                   wyjętej zwody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w        

                   wodzie. Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być   
          krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów.  

                    We wszystkich przypadkach  liczy się początek sygnału. 

 

Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, 

pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w 

łowieniu, rzucaniem zanęty i holowaniem ryb. Wszystkie czynności powinny być 

wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą. 

Zabrania się: 

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów, 

- używanie echosond,  

- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, 

Po zakończeniu zawodów (po 5 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu 

kontrolnemu. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb.  

Bezpośrednio po  zważeniu ryb,  zawodnik lub  jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, 

akceptując wagę złowionych ryb. 

 

6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za; 

 

- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania 

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, 

-  nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia, 

- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego                             

   zwrócenia uwagi przez sędziego, 

- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny, 

- używanie echosond. 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym, 

- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej. 



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

  czy innych zawodników / po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego./ 

 

 

 

7. Ryby łowione w zawodach. 

 

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 powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu 

na sygnał sędziego zostają natychmiast wpuszczone do wody. 

W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. 

 

Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów, 

- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana 

  podbierakiem lub ręką. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, 

musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.  

Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego 

obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

8. Punktacja. 

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. Za przedłożenie komisji 

sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 

dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są 
od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.  Za przedłożenie 

komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się 

zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach wieloturowych ustala się dodając numery 

miejsc zajętych przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma miejsc decyduje o 

wyższym miejscu zawodnika.  

Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej 

ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej). 

Przy jednakowej sumie miejsc, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów 

zawodnika w zawodach, a następnie: 

-  największa jednostkowa waga indywidualnego zawodnika w jednej z dwóch tur. 

Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

9. Tytuły i nagrody zdobywane w zawodach. 

Zwycięzca zawodów mistrzowskich otrzymuje tytuł mistrza  koła.  

Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuł I i II wicemistrza.  

Za w/w miejsca zostają wyróżnieni pucharami. 

We wszystkich zawodach w miarę możliwości fundowane będą nagrody rzeczowe. 

10. Uwagi końcowe. 

Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. 

 

                                                                                               Zarząd Koła PZW HTS 


