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Modyfikacje  przepisów 

 
Art. 2. Informacje ogólne 
2.2. Jedna tura odbędzie się na wodzie stojącej, z łodzi napędzanych - jeśli moŜliwe - silnikiem, a 
cztery tury na rzece, łowiąc z brzeg lub podczas brodzenia. Rotacja poszczególnych grup jest 
przedstawiona w Aneksie A. 

• Sektor I (zbiornik Górne Myczkowce), połów z łodzi, 
• Sektor II (zbiornik Dolne Myczkowce), połów z łodzi, 
• Sektor III (rzeka San, Lesko), 
• Sektor IV (rzeka San, Postołów), 
• Sektor V (rzeka San, Zwierzyń). 

 
Art. 9. Zawody z brzegu 
9.6. Brodzenie jest dopuszczone na sektorach rzecznych. Zezwala się na uŜywanie woderów do piersi. 
 
Art. 10. Zawody z łodzi 

W łodzi znajduje się dwóch zawodników. Wędkowanie odbywać się będzie ze swobodnie 
dryfujących łodzi, bez uŜycia silnika lub wioseł .  
Łodzie mogą dryfować z burtą po lewej lub prawej stronie.  
Nie wolno stosować dryfkotwy. 
Zawodnicy mogą łowić tylko na obszarze przedstawionym w Aneksie B. 

10.11 Zawodnicy muszą posiadać własne kamizelki ratunkowe kiedy są w łodzi lub przy przystani. 
 
Art. 11. Czas trwania zawodów, punktacja i treningi 
11.1. Zawody odbędą się w pięciu turach. 
11.3. Wędkowanie odbędzie się w godzinach 9.00-12.00 oraz 15.00-18.00, zarówno na rzekach, jak 

i jeziorze. 
11.4. Wszystkie treningi oficjalne oraz zawody odbędą się metodą „złów i wypuść”. 
 
Art. 21. 
21.4 (e) Losowanie stanowisk i łodzi, wykonane przy uŜyciu programu komputerowego, 
zapewniającego losowe przydzielenie zawodników do stanowisk i łodzi, pozostanie tajemnicą do 
momentu odjazdu autobusów na sektory. W tym czasie wyniki losowania zostaną wywieszone na 
tablicy informacyjnej i przekazane do kaŜdego autobusu udającego się na stanowiska lub do przystani 
z łodziami. 
 
Art. 22. 
22.2. 1. Sędzia wykonuje swoja pracę z brzegu lub wyspy (tylko w przypadku wyznaczonych 

stanowisk). Na polecenie zawodnika sędzia wchodzi na wyspę przed rozpoczęciem połowu i 
pozostaje tam do końca tury. 

 
Art. 24. Ryby 
24.1. Gatunki ryb zaliczane do punktacji w zawodach: pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario), 

pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), lipień (Thymallus thymallus), głowacica (Hucho 
hucho). 
Wymiary minimalne ryb zaliczanych do punktacji w zawodach: 
• Sektor I (zbiornik Górne Myczkowce) – 20 cm dla wszystkich gatunków, 
• Sektor II (zbiornik Dolne Myczkowce) – 20 cm dla wszystkich gatunków, 
• Sektor III (rzeka San) – 25 cm dla wszystkich gatunków, 
• Sektor IV (rzeka San) – 25 cm dla wszystkich gatunków, 



 
XXX Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Muchowym  

FIPS-Mouche 
14-21 czerwiec 2010, Lesko-Polańczyk, Polska 

 

 2

• Sektor V (rzeka San) – 25 cm dla wszystkich gatunków. 
Pomiar będzie dokonywany od czubka nosa do najdłuŜszego promienia płetwy ogonowej.  

 
Art. 28. Muszki 
28.5. Wolno stosować nie więcej niŜ 2 muszki, a odległość między nimi nie moŜe być mniejsza niŜ 

50 cm, od uszka do uszka, przy luźnym zwisie. 
 
Art. 30. Zakazy 
30.1. Zabrania się: 

(a) Połowu na terenie zawodów przez zawodników lub ich przedstawicieli w okresie 
30 dni przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów. Dotyczy to terenu zawodów i 
treningów oficjalnych. 

 
 
  
 

Rotacja między sektorami  
Aneks A  

I II III IV V 

Sektory 

zbiornik  

Górne Myczkowce 

zbiornik  

Dolne Myczkowce 

San 

Lesko 

San 

Postołów 

San 

Zwierzyń 

Czwartek 17/06  9.00 

 
A B C D E 

Czwartek 17/06  15.00 

 
E A B C D 

Piątek 18/06  9.00 D E A B C 

Piątek 18/06  15.00 Wolne Wolne Wolne Wolne Wolne 

Sobota 19/06  9.00 

 
C D E A B 

Sobota 19/06  15.00 

 
B C D E A 
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