
 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
SAZAN 2016 

 
 

I. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA 
 

Powierzchnia zbiornika 10 ha. 
Zbiornik pożwirowy, głębokość 1 - 4 m. 
Roślinność średnio rozwinięta.  
Duża ilość zatopionych górek.  
Gatunki ryb występujących w zbiorniku: karp, amur, szczupak, sandacz, sum, 
leszcz, płoć.  

 
II. REGULAMIN ZAWODÓW  

 
1. Zawody otwarte rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na 

stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasadą  
"NO KILL".  

2. Premiowane miejsca to 1- 3 o wartości  2 000 zł , 1 500 zł 1 000 zł dla 
drużyny  do realizacji w sklepie wędkarskim RYBKA - Wodzisław Śl. 
od 4 - 6 nagrody rzeczowe,  pozostali upominki za udział, oraz 
dziennie posiłek / czwartek , piątek , sobota / 

3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty karpiowej 
kołyski do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego, oraz 
worków karpiowych do przechowywania złowionej ryby. 

4. Zakaz używania wszelkich przynęt i zanęt zwierzęcych (biały robak 
pinka itd.). Należy stosować przynęty i zanęty zgodnie z 
obowiązującym ogólnym regulaminem łowiska. 

5. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną 
drużynę). 

6. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury o wadze od 3 kg 
7. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie 

wypuszczone do wody. 
8. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.  
9. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 
10. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu. 
11. Od czasu zgłoszenia ryby musi być ona przechowywana w worku 

karpiowym karp do 6 godz. , amur do 1 godz. maksymalnie  Jedna 
ryba – jeden worek. Wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej. 

12. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być 
podebrana max- 10 minut po sygnale koniec zawodów. 



 

13. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne 
zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduje 
większa ilość złowionych ryb przez dany zespół. W razie takiej samej 
ilości ryb o zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona 
przez dany zespół lub następne ryby. 

14. Dozwolone jest ustawienie markera do zaznaczenia łowiska - po 
jednym na każdego zawodnika, – czyli 2 markery na drużynę. 

15. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się 
stosowania metody spławikowej. 

16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej 
jeden z zawodników. 

17. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników 
należy wyjąć wszystkie zestawy z wody. 

18. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego 
stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą stronę od 
wbitego palika z numerkiem. 

19. W czasie trwania zawodów, zawodnicy mogą wchodzić do wody do 
wysokości ud. 

20. Zestaw może być wyposażony w jeden hak. 
21. Donęcanie dozwolone jest: za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, 

rakiety, działek pneumatycznych, oraz nie zabrania się używania do 
zanęcenia i wywożenia zestawów: łódek zdalnie sterowanych. 

22. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają zestawy, holują rybę 
i podbierają. 

23. Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska. 
24. Rybę należy holować tak, aby nie miała styczności z żyłkami 

zestawów sąsiadów, w przeciwnym razie może być nie zaliczona. 
25. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę 

holowaną przez sąsiedni zespół może ten fakt zgłosić sędziemu, ale 
nie musi. 

26. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego 
partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym 
poinformować organizatora.  

27. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić 
ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygnie.  

28. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo 
zdyskwalifikować zawodników. 

29. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości 
jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich 
całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa 
do dyskwalifikacji drużyny 

30. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom 
zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów. 



 

31. W czasie trwania zawodów, zakaz całkowity poruszania się 
samochodem oraz wjazdu-wyjazdu przyczep campingowych przez 
uczestników, o ile zajdzie taka potrzeba zdarzenie zgłosić 
organizatorowi lub sędziemu. 

32. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych 
zdarzeń organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć 
zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja liczona będzie wg stanu 
w momencie przerwania zawodów. 

33. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed 
zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach 
regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

34. Dopuszcza się na czas zawodów haczyki z zadziorem. 
 
 
Zgłaszanie połowu: 
 
 Złowioną rybę należy niezwłocznie zgłosić sędziemu. 
 Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego 

– inaczej nie będzie zaliczona. 
 Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, 

w której znajdują się: 
1. imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę, 
2. nr stanowiska, 
3. data i godzina ważenia, 
4. waga połowu w gramach, 
5. gatunek ryby, 
6. podpis zawodnika. 

 
Za złowioną największą rybę nagroda niespodzianka.  
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

PROGRAM ZAWODÓW 
 
Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do 
biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości.             
W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma 
prawo zdyskwalifikować tę drużynę.  
 
16.00 środa - 11.00 niedziela - CZAS TRWANIA ZAWODÓW 

 
08. 06. 2016 r. - ŚRODA  
 
  9.00 - 11.00 - otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników. 
11.00 - 12.00 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk.  
12.00 - 12.30 - dojazd do stanowisk. 
12.30 - 16.00 - czynności przygotowawcze, rozbijanie namiotów itd. 
14.30 - 16.00 - stawianie markerów, nęcenie 
16.00 - rozpoczęcie zawodów.  

 
12. 06. 2016 r. - NIEDZIELA  
 
11.00 - koniec zawodów.  
11.00 - 12.00 - opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.  
12.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 
 

 
ZAPRASZAMY NA ZAWODY - ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 
 

                           ORGANIZATOR CYPRINIADY SAZAN 2016 
                                          - Zarząd Koła nr 126 Odra 
                                          - Sklep zoologiczno – wędkarski - RYBKA - 
 Wszelkich informacji udziela Kol. Krzysztof Zawistowski 601 653 083 

         Startowe na zawody przyjmuje  
         Kol. Skarbnik Koła Tel. 695 746 649 liczba miejsc ograniczona 
         Od dn. 06.03. do 24.04.2016r. – zaliczka w kwocie 200 zł od pary. 
         Pozostała kwota do dn. 15.05.2016r.      
         Wysokość  startowego 500 zł od pary. 


	Duża ilość zatopionych górek. 

