
Regulamin Mistrzostw Gruntowych 

Koła ISKRA Kielce 14.04.2019 rok. 

(regulamin dostosowany na podstawie tekstu PZW ZG) 

 

ORGANIZACJA GRUNTOWYCH (FEEDEROWYCH) WĘDKARSKICH ZAWODÓW 

SPORTOWYCH. (tekst jednolity  Główny Kapitanat Sportowy PZW ZG)  

 

1. WSTĘP.  

 

1.1. Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) cz. II.9 są 

regulaminem zawodów rangi Grand Prix Polski (GPP), eliminacji do GPP, Mistrzostw 

Polski (MP) oraz zawodów które są kwalifikacjami do Mistrzostw Polski, a także 

zawodów towarzyskich ujętych w corocznym kalendarzu imprez sportowych GKS.  

1.2. Inne zawody rozgrywane w Okręgach, Kołach i Klubach Polskiego Związku 

Wędkarskiego mogą stosować zapisy ZOSW w całości, lub modyfikować 

poszczególne punkty w celu dostosowania ich do swoich warunków. Wszystkie 

zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz zatwierdzone przez 

odpowiednie, dla danego charakteru zawodów, władze. Regulaminy zawodów muszą 

zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem w zawodach.  

1.3. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.  

1.4. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej kategorii seniorów. 
 
1.5. Seniorem jest zawodnik po ukończeniu 18 lat. Organizator ma prawo dopuścić do 
startu zawodników którzy nie ukończyli 18 lat ale tylko w obecności opiekuna.  
 

2. Zasady ogólne 

 

2.1. Prawo startu w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mają wszyscy członkowie 

koła. 

2.2. Lista uczestników zawodów zostanie zamknięta w dniu wyznaczonym przez 

Zarząd (11.04.2019). 



2.3. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mogą być pobierane opłaty 

startowe.  

2.4. W zawodach gruntowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3 

miejsca pucharami, a od 1 do 5 miejsca voucherami. 

2.5. Zawody rozgrywane są w dwóch turach zawodów jednego dnia.  

2.6. Wymiary ochronne ryb zgodnie z regulaminem PZW lub regulaminem łowiska 

jeżeli na łowisku występuję wyższe wymiary ochronne ryb. 

2.7. Długość stanowiska wzdłuż linii brzegowej – 10 m +- 2 metry w zależności od 

przeszkód na linii brzegowej. W przypadku dłuższych niedogodności dopuszcza się 

zwiększenie stanowiska. 

2.8. Startujący Zawodnik nie może utrudniać łowienia sąsiednim zawodnikom 

rzucając zestawem na ich stanowisko.   

 

3. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.  

 

3.1. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce 

„suporcie”.  

3.2. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.  

3.3. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę 

lub plecionkę.  

3.4. Długości wędziska max. do 4,5 m.  

3.5. Zawodnik może korzystać z dowolnego koszyka zanętowego, mocowanego 

dowolnie na żyłce lub plecionce. 

3.6. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej 

konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.  

Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.  

3.7. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, 

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

(siedzieć).  

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

zwierzęcych jak również przynęty sztuczne, pellety, kulki proteinowe. 

 

4. PRZEBIEG ZAWODÓW.  



 

4.1. Zawody odbywają się w dwóch turach, każda tura po trzy godziny. 

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

wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

4.3. Obowiązują następujące sygnały:  

 pierwszy sygnał - przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik 

wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do 

zawodów.  

 drugi sygnał - na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym 

zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą. Nęcenie może odbywać się za 

pomocą procy, koszykiem lub rzutu ręką. Nie dopuszcza się nęcenia 

Spombem. 

 trzeci sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - po tym sygnale zawodnik 

rozpoczyna łowienie;  

 czwarty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 10 minut;  

 piąty sygnał - oznacza zakończenie zawodów - po tym sygnale nie zalicza 

się żadnej ryby wyjętej z wody.  

4.4. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie. 

4.5. Ryba, która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie 

neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże, jeżeli 

zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być 

bezzwłocznie wypuszczona do wody.  

4.6. Zabrania się:  

 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;  

 wyrzucania do łowiska zanęty, po czwartym sygnale i po turze zawodów.   

4.7. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i 

wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury).  

4.8. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów 

naukowych zalicza się do połowu.  

 

Regulamin zatwierdzony w dniu 

21.03.2019 przez 

Zarząd Koła ISKRA Kielce. 


