
VII. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM 
 

( tekst jednolity) 
 
 

Wszystkie zawody eliminacyjne do zawodów mistrzowskich oraz Grand- Prix od szczebla 
koła do ogólnopolskiego mogą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. Zawody mogą być 
rozgrywane na wodzie bieżącej i stojącej. 
 
 
1. ZAWODY ROZGRYWANIE NA WODZIE BIEŻĄCEJ 
 
1.1. Zawody powinny odbywać się na wodach zaliczanych wg „Informatora ZG PZW” do krainy 

ryb łososiowatych i lipienia. 
 

1.2. Długość każdego sektora powinna zapewniać wyznaczenie stanowisk o długości nie 
mniejszej niż 100 metrów na zawodnika .Dopuszcza się stosowanie stanowisk 
kilkuosobowych, o jednakowej liczbie zawodników na każdym z nich. Organizator 
wyznacza stanowisko dające zawodnikom równe szanse złowienia ryb. Wyznaczone 
sektory i stanowiska pozostają niezmienne przez cały czas trwania zawodów. 

 
 
2. ORGANIZACJA ZAWODÓW 
 
2.1. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 
 
2.1.1.   Połów ryb odbywa się za pomocą wędziska muchowego o maksymalnej długości 3,66m,  

zaopatrzonego w kołowrotek o szpuli ruchomej i fabrycznie wykonany sznur muchowy o 
długości minimum 22 metry. Do połowu można używać co najwyżej dwóch sztucznych 
much dowiązanych do przyponu. Odległość jednej muchy od drugiej na przyponie nie może 
być mniejsza niż 50cm (oczko od oczka w luźnym zwisie). Długość przyponu 
nieograniczona (w przypadku treningu zawodnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie 
licencji sportowca oraz nie zabierania złowionych ryb). Przypon może być wykonany tylko z 
żyłek o tej samej średnicy lub koniczny (tj. żyłek o coraz mniejszej średnicy). 
 

2.1.2.   „Sztuczne muchy” mogą być wykonane na pojedynczym haczyku wyłącznie fabrycznie  
bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru. Sędzia ma obowiązek sprawdzić haczyk po 
każdej przedstawionej do pomiaru rybie. 

 
2.1.3.   Obciążone muchy są dozwolone, o ile obciążenie ukryte jest pod konstrukcją. Tylko  

pojedyncze widoczne obciążenie nie większe niż 4 mm, jest również dozwolone. 
Farba nie jest konstrukcją. 

 
2.1.4.   Niedozwolone jest stosownie innych przynęt, jak również: 

- obciążanie zestawu wędkowego ciężarkami, za które uważa się również: kulę wodną, 
krętlik, agrafkę, wszelkiego rodzaju kółka łącznikowe itp. i linki z rdzeniem ołowianym typu 
„lead core”, 
- stosowanie łączników sznura muchowego z przyponem oraz amortyzatorów gumowych, 
innych niż przeźroczyste, 
- stosowanie głowic rzutowych, 
- stosowanie wskaźnika brań, ( nie dotyczy kolorowych żyłek ) 
- zanęcanie łowiska, 
- wiązania troka do przyponu w inny sposób niż za pomocą węzła uniemożliwiającego 
przesuwanie się troka po przyponie, 
- stosowanie podbieraka o całkowitej długości powyżej122cm. Siatka musi być wykonana z 
miękkiego materiału oraz nie może posiadać węzłów, 
- używanie elektronicznych lokalizatorów ryb. 

 
 



2.1.5.   Zawody mogą być rozgrywane: 
- kategoriach seniorów, młodzieży lub bez podziału na kategorie, 
- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (klubowej). 

 
2.1.6.   Zaleca się, aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w  

drużynie. Mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za rozegrane muszą być rozegrane 
przynajmniej w dwóch turach. 

 
2.1.7.   Losowanie dokonuje się w kolejności: sektor, numer stanowiska w sektorze. Zawodnicy tej  

samej drużyny nie mogą mieć tego samego stanowiska. 
 
2.1.8.   Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się podczas odprawy kierowników ekip w oparciu  

o system komputerowy lub na dotychczasowych zasadach. 
 
2.1.9.  Zawodników z drużyn niekompletnych i zawodników startujących indywidualnie, organizator  

wyłącznie na czas losowania grupuje w zespoły, równe liczbie zawodników pełnej drużyny. 
 
2.1.10. Tura zawodów powinna trwać co najmniej 3 godziny, jednakowo we wszystkich turach  

zawodów. 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 1,5 godziny. 

 
2.1.11. Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał - podawany jest na 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i 
oznacza zezwolenie na wejście zawodnika na stanowisko na brzegu oraz przygotowanie 
sprzętu do łowienia, 
- drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów, 
- trzeci sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów. 
O rozpoczęciu i zakończeniu każdej tury zawodów decyduje sędzia kontrolny zgodnie z 
programem minutowym zawodów, potwierdzonym na odprawie technicznej. 

 
2.1.12. Zawodnicy mogą łowić z brzegu lub brodzić w ramach całego stanowiska, w przypadku  

rzeki - po jej obu stronach. Odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami nie może być 
mniejsza sin 25 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być 
zmniejszona. W czasie zawodów, zawodnikowi nie wolno przekraczać granic swojego 
stanowiska. Jeżeli stanowisko jest wieloosobowe o kolejności wyboru łowiska w 1-ej turze 
decydują kolejne niższe numery startowe zawodników, w 2-ej turze wyższe numery, w 3-ej 
turze o kolejności wyboru łowiska decyduje losowanie w obecności sędziego kontrolnego. 
Wybrane przez zawodnika łowisko jest miejscem rozpoczęcia zawodów. Wszyscy 
zawodnicy mają prawo łowienia na całym stanowisku zachowując regulaminowe odległości. 
W wypadku kiedy zawodnik opuści swoje łowisko tylko w celu przedstawienia do miary 
złowionej ryby, dalej pozostaje ono jego łowiskiem i nikt nie może go zająć. 

 
2.1.13. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać za pomocy innych osób, za  

wyjątkiem przypadków losowych. 
 
2.1.14. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewnić jednego sędziego na  

dwóch zawodników. Sędziowie musza być jednakowo (oddzielnie w każdym sektorze) 
oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznakowane przez organizatora) przymiary. 
Sędzia i zawodnik nie mogą być z jednego okręgu. 

 
2.1.15. Organizator ustala jednakowo dla wszystkich tur zawodów zasady współpracy zawodnik –  

sędzia. Dopuszcza się alternatywnie: 
- sędziemu nie wolno wchodzić do wody w czasie trwania tury zawodów, 
- sędzia pozostaje na tym samym brzegu, uzgodnionym z zawodnikiem przed     
  rozpoczęciem łowienia, 
- sędziemu wolno wchodzić do wody i brodzić wyłącznie wzdłuż linii brzegowej, 
- za zgodą zawodników ze stanowiska sędzia na prośbę zawodnika może przejść 
na drugą stronę rzeki nie później sin na 30 min. przed rozpoczęciem tury zawodów. 



 
2.1.16. Zawodnik zobowiązany jest do podbierania każdej ryby podbierakiem i podawania jej  

sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. 
Czas złowienia ryby, długość i gatunek zostaje odnotowany w karcie startowej i 
potwierdzony podpisem zawodnika i sędziego. 

 
 
2.2. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 
 
2.2.1.   Na wodach zaliczanych do wód krainy pstrąga i lipienia łowi się wyłącznie ryby łososiowate  

i lipienia. 
 
2.2.2.  Obowiązuje następująca punktacja: 

- za każdą zaliczoną do punktacji rybę   100 pkt. 
- za każdy centymetr długości zaliczonej ryby   20 pkt. 
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do 
punktacji. O gatunkach ryb dopuszczonych do połowu decyduje organizator. Nie 
obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu. 

 
2.2.3.   W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru,  

komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. 
Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku 
złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeśli zawodnik nie złowił innej ryby danego 
gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z 
wyników pozostałych zawodników ze 
stanowiska, a w dalszej kolejności z sektora lub danej tury zawodów. Jeżeli nikt nie złowił 
innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, który 
określił organizator jako minimalny. 

 
2.2.4.  Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

w turze zawodów: 
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu   
  (wyjątek stanowi holowanie ryby zapiętej przed zakończeniem tury zawodów, rozdział   
  punkt 5.8.) 
- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego stanowiska, 
- przedstawienie sędziemu ryby wyholowanej po przejściu podczas holu na sąsiednie    
  stanowisko, 
- Używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami, 
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej. 
w całych zawodach: 
- za nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,   
  sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), 
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub Używanie środków  
  zmniejszających tę dyspozycje w czasie trwania zawodów, 

 
 
3. ZAWODY NA WODZIE STOJĄCEJ 
 
3.1.      Niżej podane wymagania stanowią uzupełnienie punktów 3.1. do 3.21. regulaminu  

dyscypliny muchowej wynikające ze specyfiki łowiska. 
 
3.2.      Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łódek. W zawodach z brzegu w obrębie  

sektora wyznacza się jednoosobowe stanowiska o długości co najmniej 50m, oddzielone 
strefą neutralną co najmniej 10m. W zawodach z łodzi wyznacza się teren zawodów 
obejmujący cały zbiornik wodny lub jego część wyraźnie oznakowaną przy pomocy boi i 
znaków terenowych. Łowisko może obejmować jeden sektor lub więcej nie wyodrębnionych 
sektorów. 

 



3.3.      Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą  
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia informuje organizator w komunikacie nr 1.  
Jeżeli organizator nie zezwoli jednoznacznie na stosowanie „spodniobutów” i brodzenia do 
ich wysokości, to brodzenie należy rozumieć „w butach biodrówkach - woderach”. Brodzić 
wolno wyłącznie do wysokości posiadanego obuwia. 

 
3.4.      Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia łodzi odpowiedniej wielkości  

spełniających wymagania bezpieczeństwa i wyposażenia. Łodzie muszą pomieścić trzy 
osoby i umożliwić łowienie dwóm zawodnikom. Stosownie do sposobu łowienia łodzie 
muszą być wyposażone w kotwice rufową i dziobową lub jednakowe dryfkotwy. Łodzie 
mogą być motorowe lub wiosłowe, jednak do łowienia w dryfie zaleca się użycie łodzi 
motorowych. Łodzie używane do łowienia w dryfie mogą być wyposażone w ławki 
mocowane na burtach. 

 
3.5.      Łodzie powinny wypłynąć co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem tury, by dać czas  

zawodnikom na dotarcie do miejsca w którym zamierzają rozpocząć zawody. 
 
3.6.      Minimalna odległość pomiędzy łódkami w których łowią zawodnicy nie może być mniejsza  

niż 50m. 
 
3.7.      Połów z łodzi dryfującej może się odbywać w obrębie kwadrantu znajdującego się z przodu  

w stosunku do osi długiej łodzi, po stronie odpowiadającej pozycji zawodnika na łodzi. 
Połów z łodzi zakotwiczonej może odbywać się w obrębie połowy pola otaczającego łódź, 
oddzielonego krótką osią łodzi. 

 
3.8.    W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad łódek w sektorze. Zaleca się, aby obsada  

łódek wynosiła nie więcej sin dwóch zawodników i sędzia. Zobowiązani są oni do 
współpracy. W przypadku braku innych ustaleń organizatora, należy stosować następujące 
zalecenia: 
- zawodnicy dysponują łodzią na zmianę połowę czasu trwania tury zawodów, 
- dysponowanie (decydowanie o wyborze miejsca połowu, kierunku ewentualnego 
dryfowania, pozycji zawodników na łodzi, o przemieszczaniu łodzi) rozpoczyna zawodnik z 
niższym numerem startowym. 

 
3.9.     Sposób łowienia z jednostek pływających określa organizator. Stosuje się łowienie z  

jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. 
 
3.10.    Podczas zawodów z łódek obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał - podawany jest na minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 
zawodów i oznacza zezwolenie na zajęcie i przygotowanie łódek oraz sprzętu do łowienia, 
- drugi sygnał - podany jest na minimum 10 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i 
oznacza wyjście łodzi z przystani , 
- trzeci sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów, 
- czwarty sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów. 

 
3.11.    Każdy z zawodników musi posiadać podbierak. W czasie połowu z łodzi tylko jedna wędka  

może być zmontowana, pozostałe muszą być rozłożone, kołowrotki nie przymocowane, 
linki nie przeciągnięte przez przelotki. Zawodnikom nie wolno łowić podczas 
przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko a także przed zakończeniem kotwiczenia. W 
czasie łowienia obowiązuje pozycja siedząca. W czasie podbierania ryb z łodzi zawodnik 
może stać. 
Zabrania się udzielania pomocy: 
- w podbieraniu złowionej ryby, 
- w holowaniu ryby przez wiosłowanie. 
Wyjątek od powyższej reguły stanowi przypadek złowienia dubletu - zawodnik (na własne 
ryzyko) ma prawo poprosić sędziego o podebranie jednej ryby. 

 
 
Polski Związek Wędkarski 
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