Plik zawiera zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego
zatwierdzone przez Zarząd Główny PZW na posiedzeniu w Spale,
uchwałą nr 11/II/2018 ZG PZW z dnia 24.02.2018 r. w stosunku
do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego zatwierdzonych przez Zarząd
Główny PZW uchwałą nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

Kolorem czerwonym przekreślonym zaznaczono
kolorem zielonym zaznaczono tekst dodany.
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ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO

CZĘŚĆ I
Przepisy ogólne dotyczące zasad organizacji i finansowania sportu
wędkarskiego, przepisy regulujące działalność Wędkarskich Klubów
Sportowych
I regulacje dotyczące uczestnictwa zawodników w sporcie wędkarskim.
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Uchwała Nr16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

Organizacja i finansowanie sportu wędkarskiego
w Polskim Związku Wędkarskim

II.

ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO.
5. Do startu dopuszcza się również kluby zrzeszające członków PZW które nie działają przy
okręgach, a których członkowie spełniające wymogi
„Regulaminu przyznawania
i pozbawiania licencji na uprawianie sportowych dyscyplin wędkarskich”.

Zasady i tryb nadawania klas sportowych
w Polskim Związku Wędkarskim
§4
4. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią
Polskiego Związku Wędkarskiego bądź hologramem, oraz podpisem przedstawiciela
związku przyznającego licencję.

§5
1. Nadanie klasy sportowej następuje po zakończeniu sezonu nie później niż do 31 grudnia w
trybie Komunikatu do publicznej wiadomości z powiadomieniem zawodników którym
nadano klasę oraz macierzystego Okręgu.
2. W Komunikacie, o którym mowa w pkt. 2 1 podaje się:
 Imię i nazwisko*;
 Rok urodzenia*;
 Przynależność klubową*; Okręg PZW
 Podstawę nadania klasy*; Klasę
 Datę uzyskania klasy sportowej*;
 Termin ważności klasy sportowej*.
*Dane osobowe prawnie chronione nie będą publikowane.
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2,3

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ.

Sędzia kierownik rzutni (w zawodach rzutowych):
a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów na swojej rzutni, a w szczególności
nadzoruje pracę sędziów punktowych, z którymi dzieli się obowiązkami;
b) w sprawach spornych punktów decyduje o ważności rzutu;
c) wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie
z harmonogramem startów;
d) sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu. po zakończeniu
konkurencji przeprowadza losowo kontrolę sprzętu zawodników;
e) kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu;
f) ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając
wynik zawodnikowi po każdym rzucie;
g) notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki, oznacza i mierzy rzuty odległościowe;
po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje
oryginał karty startowej sędziemu sekretarzowi;
h) decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie
kolejności startowej;
i) sprawdza w konkurencjach muchowych przed startem, czy mucha jest zgodna
z regulaminem.
Sędzia punktowy (w zawodach rzutowych):
wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie
z harmonogramem startów;
a) sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu. Po zakończeniu
konkurencji przeprowadza losowanie kontroli sprzętu zawodnika. Losowanie polega
na wyciągnięciu jednego losu spośród pięciu. Jeden oznakowany los jest informacją
do podjęcia kontroli sprzętu przez komisję sędziowską wyznaczoną przez Sędziego
Głównego zawodów;
b) kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu;
c) ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając
wynik zawodnikowi po każdym rzucie;
d) notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki;
e) oznacza i mierzy rzuty odległościowe;
f) po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje
oryginał karty startowej sędziemu sekretarzowi.
g) decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie
kolejności startowej
W wyjątkowych sytuacjach, na rzutni może być tylko jeden sędzia pełniąc jednocześnie
funkcję kierownika rzutni i sędziego punktowego.
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2,1,4

Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).

2,4,1

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w zawodach
rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej. W przypadku kontuzji odniesionej w czasie
trwania tury zawodów, zawodnik może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego
zgłoszonego na oficjalnym dokumencie (karta zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie
może być zmieniony. Na zastępstwo zawodnika musi wydać zgodę Sędzia Główny.
We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i
kategoriach.

4,2

6,20

Trening oficjalny podczas spławikowych zawodów z cyklu GPP, i Mistrzostw Polski i
zawodów eliminacyjnych jest obowiązkowy dla wszystkich drużyn i zawodników
indywidualnych. Odbywa się w piątek poprzedzający zawody w godzinach określonych
przez Organizatora w komunikacie. W czwartek poprzedzający zawody, organizator jest
zobowiązany zorganizować oficjalny trening który nie jest obowiązkowy. Podczas
nieoficjalnego treningu obowiązuje jeden sygnał-rozpoczęcie treningu i nie obowiązuje
losowanie treningu.
Zaleca się, aby w zawodach GPP oraz MP godzina rozpoczęcia treningu oraz
poszczególnych tur zawodów była taka sama.
Trening dla kategorii wiekowej U15 i U20 w ciągu roku szkolnego nie jest obowiązkowy.
Drużyny i zawodnicy indywidualni zajmują stanowiska wyznaczone im przez Organizatora
w drodze losowania. Informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w Biurze
Zawodów w środę poprzedzającą zawody, na stronach internetowych PZW, a także w dniu
treningu we wszystkich sektorach od godziny 800.
Podczas treningu obowiązkowego obowiązują dwa sygnały: „wolno nęcić” – na 10 minut
przed rozpoczęciem łowienia i „koniec treningu”. Łowienie ryb i nęcenie po sygnale „koniec
treningu” jest zabronione na całym trenie zawodów. Drużyny oraz zawodnicy indywidualni,
nie uczestniczący w treningu obowiązkowym nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
W przypadku losowo uzasadnionej nieobecności na treningu decyzję o dopuszczeniu
do startu zawodnika podejmuje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z członkami
Głównej Komisji Sędziowskiej.

7,6 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, peletu (także,
jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów, młodzieży
U25 i kobiet – do 20 litrów, a dla pozostałych kategorii – do 17 litrów na jedną turę dla
jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana,
gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp. i innymi dodatkami,
które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie
suchym dopuszcza się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku.
Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi
2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l haczykowej
grubej ochotki) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate- Lumbricidae).

Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty
w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami
FIPSed tj.1 l, 0,75 l, 0,5 l, 0,25 l i 0,125 l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni
we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) powinna może być przedstawiona
do kontroli max. w dwóch pudełkach (osobno jockers i haczykowa) (np. ¼ haczykowej w
0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia
dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna itp.) Ochotka
haczykowa (przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli
(także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l.
Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”. Inna
forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem
karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanym do karty startowej zawodnika (np. zawodnik,
który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty
zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona
komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką
(trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz
dokonuje kontroli długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio
wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli, po drugim
sygnale).
Pomiędzy pierwszym i drugim sygnałem dopuszcza się pomoc trenera w przygotowaniu
zanęt i przynęt w celu przedstawienia ich komisji technicznej. za zgodą sędziego głównego,
do 40 minut od sygnału wejścia na stanowisko.
Skład Komisji Technicznej:
 sędzia sektorowy;
 sędzia wagowy;
 sędzia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast
dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być
łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest
dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał).
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.
8,2

Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić
w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona.
Jeżeli złowiona przez wędkarza ryba zahacza, poza swoim stanowiskiem, o żyłkę
sąsiadującego wędkarza, zostaje uznana za ważną pod warunkiem, że obie żyłki podczas
akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryba zostanie wyciągnięta z wody.
jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być
bezzwłocznie wypuszczona do wody; Jeżeli dwóch wędkarzy złowi ryby i żyłki obu
wędkarzy zahaczają o siebie wzajemnie, obie ryby zostaną uznane za ważne pod
warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryby

9,3

zostaną wyciągnięte z wody. Jeżeli żyłki obu wędkarzy po wyciągnięciu ryby z wody są
splątane, to takie ryby nie zostają uznane za ważne i muszą być natychmiast z powrotem
wpuszczone do wody. W przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci, w taki sposób
złowioną rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia,
sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej
wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje
czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie
uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej
lub sektorowej.
Jeżeli organizator zapewnia wszystkie wagi legalizowane przez Urząd Miar lub przez
upoważnione do tego podmioty w zakresie udzielonych uprawnień, w takim wypadku ryba
po zważeniu powinna może od razu zostać wpuszczona do wody.
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1,2

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i teamowej i drużynowej
i w kategoriach: seniorów i juniorów.

2,1,4 Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).
2,5

Prawo startu na Mistrzostwach Polski Teamów mają:
1. ubiegłoroczny Mistrz Polski teamów;
2. aktualni mistrzowie okręgów teamów, (jeśli takie zawody były rozegrane w danym
okręgu);
3. drużyny złożone z dwóch zawodników, mających w danym roku prawo startu
w zawodach GPP Teamów;
4. drużyny złożone z zawodników, z których jeden ma prawo startu w GPP Teamów;
5. drużyny złożone z zawodników nie posiadających prawa startu w GPP.
Liczba startujących teamów uzależniona jest od pojemności łowiska z pierwszeństwem
startu według w/w zasad.

2,6

2,9,1
4,2

Ilościowe zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla
ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.
W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub teamów wraz
z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi
najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach
Okręgu teamu zawodnika uprawnionego do startu w MP lub braku możliwości startu
Mistrza Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona do zgłoszenia), uprawnienia
nabywa kolejny team zawodnik nie posiadający takich uprawnień.
W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy
zaakceptowani wytypowani przez właściwe kapitanaty.
We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i
kategoriach.

5,9 Organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego może wyłączyć łowisko
zawodów spod wędkowania amatorskiego na czas od poniedziałku poprzedzającego dzień
rozpoczęcia zawodów do końca zawodów.
5,14 Organizator może bezpośrednio przed zawodami na wodach na których będą rozgrywane
zawody, zabronić wędkowania, zabronić wędkowania uczestnikom zawodów lub wyznaczyć
datę oficjalnego treningu, o czym informuje w komunikacie nr 1.
Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny zaleca się, aby był zlokalizowany
odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.
6,8,7

w

Obowiązują następujące sygnały:
 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury
zawodów i oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora.

Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca. Kolejność
wypuszczania według numerów jednostek pływających:
 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
Po tym sygnale teamy mają 30 minut na zdanie kart startowych sędziemu.
O braku możliwości zdania karty, zawodnik teamu w tym czasie telefonicznie zawiadamia
sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję
7,6,1

Zostaną rozegrane jedne zawody eliminacyjne zgodnie z kalendarzem imprez
zatwierdzonym przez GKS na takich samych zasadach jak brzegowe zawody z cyklu GPP
lub łącznie z jednymi zawodami GPP.

7,7,16 Ryby łowione w zawodach w wariancie I:
 W zawodach spinningowych w wariancie I do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb
drapieżnych niebędących w okresie ochronnym:
 boleń,
 brzana,
 głowacica,
 jaź,
 kleń,
 lipień,
 łosoś,

 okoń,
 pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany,
 sandacz,
 sum,
 szczupak,
 troć,
 troć jeziorowa.

 Za każdą złowioną rybę zawodnik otrzymuje 1 pkt.
 W przypadku, gdy długość złowionej ryby budzi wątpliwość, co do wymiaru
ochronnego sędzia powinien sprawdzić czy długość na miarce złowionej ryby jest w
zgodzie z wymiarami ochronnymi i przepisami obowiązującymi na łowisku.
 Po przekazaniu ryby sędziemu do mierzenia, wędkarz nie będzie odpowiedzialny
za błędne przetrzymywanie ryby i jeżeli sobie życzy, może powrócić do wędkowania.
7,9,7 Na każdy podsektor organizator musi zapewnić wystarczającą ilość sędziów.
Ilość sędziów, sposób sędziowania oraz sposób pomiaru złowionych ryb jak w pkt 5.8
organizator określi w komunikacie zawodów po uzgodnieniu z GKS.
7,9,8

Zawodnik, który złowi rybę sygnalizuje fakt złowienia sędziemu. Do wyholowania ryby
zawodnik używa podbieraka i w nim, po przetransportowaniu ryby w wodzie nie
wyciągając z wody przedstawia ją rybę sędziemu który niezwłocznie dokonuje pomiaru, po
czym natychmiast ją wypuszcza. Zaleca się stosowanie podbieraka bezsupłowego
gumowego lub pokrytego gumą.

8,4,13 Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym
przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami
powinny 75 100 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być
zmniejszona

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ II.4
Regulamin zawodów w wędkarstwie muchowym.

Główny Kapitanat Sportowy
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

2,1,4 Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).
4,2

We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i
kategoriach.

9,1
Organizator realizując zapisy pkt. 6.3.1 i 6.3.2 dopuszcza do punktacji gatunki ryb oraz
ustala wymiary do punktacji tak, by zapewnić zawodnikom równe szanse złowienia ryb.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ II.6
Regulamin zawodów w wędkarstwie morskim.

Główny Kapitanat Sportowy
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

4,.2

We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i
kategoriach.

16,12

Niestosowanie się do punktów 3.10 16.10. i 3.11 16.11. oraz powrót z łowiska po
wyznaczonym czasie może spowodować dyskwalifikację obsady łodzi w turze.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ II.7
Regulamin zawodów w wędkarstwie podlodowym.

Główny Kapitanat Sportowy
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

2,1,4 Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).
2,4,1 Indywidualny i Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji rozegranych imprez
z cyklu zawodów Mistrzostw Polski w danym roku.
W ogólnopolskich zawodach podlodowych w cyklu o Mistrzostwo Polski prawo startu mają:
 drużyny w składzie 5-cio osobowym (posiadającą licencję GKS PZW) zgłoszone przez
okręgi/kluby;
 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1-30 z klasyfikacji ogólnej
krajowej za ubiegły rok;
 aktualny indywidualny Mistrz Polski;
 aktualny mistrz okręgu na dany rok (podstawą startu jest protokół z rozegranych
mistrzostw);
 członkowie kadry PZW po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego (GKS).
W cyklu zawodów o Mistrzostwo Polski, drużyny muszą startować w pełnym składzie.
Kluby, drużyny składające akces do startu w zawodach z cyklu „Mistrzostw Polski” mają
obowiązek za pośrednictwem okręgu, do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia
startu w GKS do 15 grudnia poprzedzającego roku.
4,2 We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i
kategoriach.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ II.9
Regulamin zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder).

Główny Kapitanat Sportowy
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

1,2

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategorii
seniorów. Seniorem jest zawodnik po ukończeniu 18 lat (mężczyźni i kobiety). Organizator
ma prawo dopuścić do startu zawodników którzy nie ukończyli 18 lat ale tylko w obecności
opiekuna.

2,1,4 Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).
4,2 We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3
miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach
i kategoriach.
7,7

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, kulek proteinowych, styropianów, peletu
i
innych sztucznych przynęt lub wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako
dodatków do zanęty), doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego
zestawu i dodatkowego obciążenia. Ogranicza się ilość używanych zanęt: do 12 litrów na
jedną turę dla jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona
i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp.
i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego
(w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie może być
ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do
zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub
haczykowej).
Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty
|w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l,
0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne
wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.). Każda inna przynęta musi być
trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty podczas
kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej
wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek
i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym
miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona
komisja techniczna nie później niż na 70 40 minut przed sygnałem do nęcenia (czwarty
trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz
dokonuje kontroli długości wędzisk i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio
wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli - po drugim
sygnale).
Skład Komisji Technicznej:
 sędzia sektorowy;
 sędzia wagowy;
 sędzia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem

czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast
dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być
łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest
dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (czwarty trzeci sygnał).
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.
8,5

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 2 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z
pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

NOWY WZÓR KARTY STARTOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W DYSCYPLINACH:
SPŁAWIKOWA, GRUNTOWA(FEEDER),

Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnik:

…………………………………………………..………………………………………………….

Okręg PZW/
Koło PZW:

…………………………………………………..………………………………………………….

Sędzia :

………………………………………………..…………………………………………………..…….

Ciężar ryb wymiarowych (g)

Ciężar ryb niewymiarowych (g)

Ilość uzyskanych punktów

5 % pkt. karnych za zabrudzone ryby

Ostateczny wynik zawodnika

Podpis Zawodnika

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

NOWY WZÓR KARTY STARTOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W DYSCYPLINIE PODLODOWEJ

Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnik:

…………………………………………………..………………………………………………….

Okręg PZW/
Koło PZW:

…………………………………………………..………………………………………………….

Sędzia :

………………………………………………..…………………………………………………..…….

Ciężar ryb wymiarowych (g)

Ciężar ryb niewymiarowych (g)

Ilość uzyskanych punktów

50 % pkt. karnych za zabrudzone ryby

Ostateczny wynik zawodnika

Podpis Zawodnika

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

NOWY WZÓR KARTY STARTOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W DYSCYPLINACH:
SPINNINGOWA, MUCHOWA

Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnik:

…………………………………………………..………………………………………………….

Okręg PZW/
Koło PZW:

…………………………………………………..………………………………………………….

Sędzia :

………………………………………………..…………………………………………………..…….

Suma uzyskanych punktów

Najdłuższa ryba

Ilość ryb

Podpis Zawodnika

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

LP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Godzina

……………

……………

……………

Inne gatunki

Podpis Zawodnika

Podpis Sędziego

NOWY WZÓR KARTY STARTOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W DYSCYPLINACH:
MORSKA Z KUTRÓW I MORSKA BRZEGOWO-PLAŻOWA

Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnik:

…………………………………………………..………………………………………………….

Okręg PZW/
Koło PZW:

…………………………………………………..………………………………………………….

Sędzia :

………………………………………………..…………………………………………………..…….

Suma uzyskanych punktów

Najdłuższa ryba

Ilość ryb

Podpis Zawodnika

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

LP

Wymiar

Podpis Zawodnika

Podpis Sędziego

LP

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

Wymiar

Podpis Zawodnika

Podpis Sędziego

