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1. RODZAJE ZAWODÓW. 

1.1. Zawody wędkarskie dzielą się na: 

  mistrzowskie; 
  eliminacyjne; 
  towarzyskie. 

1.2. Zawody mogą być rozgrywane wyłącznie w klasyfikacji drużynowej, na szczeblu Koła,
Międzykołowym, Klubu, Okręgu i Kraju.

1.3. Na  wszystkich  etapach  rozgrywane  będą  metodą  rzutową.  Dopuszcza  się  użycie
pontonu do wysondowania łowiska jedynie podczas finału okręgowego, który odbędzie
się  na  zbiorniku  Dębowa  (regulamin  finału  okręgowego  będzie  opublikowany  w
osobnym  dokumencie).

2. UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1. Zasady ogólne. 

2.1.1. W  zawodach  mogą  uczestniczyć  członkowie  Polskiego  Związku
Wędkarskiego.  Mogą  również  startować  zaproszeni  zawodnicy  zagranicznych
związków wędkarskich. 

2.1.2. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do amatorskiego połowu
ryb zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW. 

2.2. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów eliminacyjnych.

2.2.1. Mistrzostwa Koła i Klubu. 
Prawo  startu  w  zawodach  eliminacyjnych  na  poziomie  mistrzostw  Koła
(międzykołowych) i Klubu mają wszyscy członkowie Koła i Klubu.

2.2.2. Mistrzostwa Okręgu. 

2.2.3. O  tytuł  mistrza  Koła,  Klubu,  Okręgu  ubiegać  się  mogą  tylko  zawodnicy
posiadający  obywatelstwo polskie.

2.2.4. W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają mistrzowie i/lub wicemistrzowie
Kół  i  Klubów  oraz  ubiegłoroczni  mistrzowie  Okręgu  –  członkowie  danego
Okręgu.  Liczbę  uczestników Mistrzostw Okręgu określa  Okręgowy Kapitanat
Sportowy lub inny organ do tego upoważniony. 

2.2.5. Zasady  przyznawania  miejsc  w  zawodach  o  Mistrzostwo  Okręgu.  Jeśli  w
eliminacjach kołowych bierze udział:

- do dziesięciu dwuosobowych drużyn – Koło otrzymuje jedno miejsce,

- do dwudziestu dwuosobowych drużyn – dwa miejsca,

- do trzydziestu (i więcej) dwuosobowych drużyn – trzy miejsca.

2.2.6. Zawody eliminacyjne zostaną uznane za spełniające warunki organizacji, jeśli
wystartuje w nich nie mniej niż 5 dwuosobowych drużyn. 

2.2.7. Każda  drużyna  biorąca  udział  w  kołowych  eliminacjach  na  prawo  w  nich
wystartować tylko raz. Nie ma możliwości powtórzenia eliminacyjnego startu.

 



2.2.8. Każde Koło (Klub) obowiązane jest zgłosić ilość zawodników biorących udział
w kołowych  eliminacjach  do Mistrzostwa  Karpiowych  Koła  do  końca  marca
2019 roku. Termin nie ulegnie przedłużeniu.

2.2.9. W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Koła, organizator zobowiązany jest
do  zgłoszenia  swoich  drużyn  do  właściwego  Okręgowego  Kapitanatu
Sportowego lub innego upoważnionego do tego organu nie później niż na 14 dni
przed  terminem  rozpoczęcia  zawodów.  W  przypadku  rozgrywania  zawodów
eliminacyjnych  protokół  należy przesłać  w terminie  do 7 dni  po zakończeniu
zawodów. 

2.2.10. Ostateczny termin zgłaszania zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Okręgu
określa Okręgowa Komisja Sportowa lub inny upoważniony do tego organ, a do
Mistrzostw Polski określa Główny Kapitanat Sportowy.

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH. 

3.1. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Koła i Klubu, organizator może pobierać opłatę
startową  przeznaczoną  na  cele  statutowe  i  organizacyjne. Jednak  w  roku  2019
obowiązuje się organizatorów kołowych do nieodpłatnego ich zorganizowania.

3.2. Drużynom  startującym  w  zawodach  mistrzowskich  (począwszy  od  Okręgu),
ogólnopolskich,  międzyokręgowych,  przysługuje  ryczałt  na  zanęty  i  przynęty,
przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW delegującej
drużynę.

3.3. Wysokość  ryczałtów  zatwierdza  corocznie  zarząd  jednostki  PZW  na  wniosek
właściwego kapitanatu (kapitana) sportowego jednostki PZW.

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH. 

4.1. Zwycięskie  drużyny  zawodów  mistrzowskich  otrzymują  tytuły  Mistrzów  Koła,
Klubu,  Okręgu.  Zdobywcy 2 i  3  miejsca  otrzymują  odpowiednio  tytuły  I  oraz  II
Wicemistrza. 

4.2. We  wszystkich  wędkarskich  zawodach  karpiowych  przyjmuje  się  zasadę
wyróżniania zdobywców od 1 do 3 miejsca pucharami, a pozostałe miejsca mogą być
nagradzane w zależności od możliwości organizatora.

4.3. We  wszystkich  zawodach  organizator  i  sponsorzy  mogą  fundować  nagrody
rzeczowe. 

5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW. 

5.1. Organizatorami odpowiednich szczebli zawodów są: 

 o Mistrzostwo Koła, Klubu, Okręgu - odpowiednie zarządy tych jednostek PZW.
Stosowne Zarządy mogą powołać grupy realizacyjne, które wdrożą stosowne dzia-
łania w celu przeprowadzenia danych zawodów.

5.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu Koła, Klubu i Okręgu powinny być rozegrane w
czasie nie krótszym niż 48 godzin.

 



5.3. Zawody  eliminacji  mistrzostw  Koła,  Klubu  i  Okręgu  rozgrywane  są  na  jednym
(odpowiednio tym samym)  łowisku, podlegającym PZW.

6. ZASADY SĘDZIOWANIA

6.1. Komisja Sędziowska pracuje w składzie:  sędzia główny,  dwóch sędziów wagowych i
ewentualnie sędziowie sektorowi. Jeden z sędziów pełni ponadto funkcję sędziego sekretarza
zawodów.

6.2. Komisja dokonuje ważenia ryb zgłoszonych do Sędziego dwa razy w ciągu doby lub w
przypadku okazów karpi powyżej 8 kg do 6 godzin od wyholowania a w przypadku każdego
amura spełniającego wymagania i karpi o masie przekraczającej 15 kg – natychmiast.

6.3. Ważenie odbywa się tą samą wagą i przy użyciu tego samego worka do ważenia, który
jest moczony i tarowany.

6.4.  Ostateczny  wynik  ważenia  ustala  się  z  zawodnikiem,  który  potwierdza  wskazanie
akceptowane przez sędziego.

6.5.  Wyniki  ważenia  zapisuje  się  na  karcie  startowej  zawodników  oraz  w  notatniku
sędziowskim. Zapisy potwierdzone są podpisami sędziego i jednego z zawodników.

6.6. Do klasyfikacji zalicza się następujące gatunki ryb: Karp i Amur, klasyfikowane są ryby
wymienionych gatunków powyżej wymiarów ochronnych Karp -30 cm, Amur - 40 cm. Na
wynik drużyny składa się suma wagi do 4 największych ryb wymienionych gatunków. W
przypadku gdy waga złowionych ryb jest identyczna u dwóch drużyn, wygrywa ta drużyna,
która pierwsza złowiła klasyfikowaną  rybę.

6.7.  W  zawodach  wędkarskich  przyjmuje  się  zasadę  stosowania  wag  elektronicznych  o
dokładności minimalnej 10 gramów. Wyniki ważenia należy protokołować z zaokrągleniem
(zgodnie z regułami matematycznymi) do 10 gramów. Ponadto obowiązują zasady: ważenia
ryb drużyn w danym sektorze wyłącznie jedną wagą, w przypadku  awarii wagi dopuszcza
się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną legalizację Urzędu Miar lub, w zakresie
udzielonych uprawnień, przez upoważnione do tego podmioty. Ważenie ryb we wszystkich
sektorach  odbywa  się  wagami  tego  samego  typu   w  przypadku  rozgrywania  zawodów
wielosektorowo. Organizator zawodów jest odpowiedzialny  za dostarczenie wag w ilości i
jakości, spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

6.8. W trakcie zawodów zawodnik drużyny ma prawo złożyć protest do Komisji Sędziowskiej
Zawodów w przypadku:

 swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego sektorowego/wagowego,

            - swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego głównego.

6.9.  Sprostowania  pomyłki  w  trakcie  ważenia  złowionych  ryb,  wniosku  o  sprostowanie
pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż
15  minut  od  czasu  ogłoszenia  nieoficjalnych  wyników.  Protest  może  być  zgłoszony
najbliższemu członkowi Komisji Sędziowskiej Zawodów najpóźniej do 15 minut od chwili
powstania  sporu  lub  stwierdzenia  nieprawidłowości.  Protesty  powinny  być  składane  na
piśmie. Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów i o powziętej decyzji informuje
zainteresowane osoby. 

 



6. PRZEBIEG ZAWODÓW. 

6.1. Organizator  zawodów jest  w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i  zgodne  
z  regulaminem  przygotowanie,  a  Komisja  Sędziowska Zawodów  za  ich
regulaminowy przebieg. 

6.2. Przy  organizacji  zawodów  należy  dokładnie  określić  miejsce  zawodów,  a  w
przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu
do miejsca zbiórki oraz zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne
terenu zawodów z oznakowaniem sektorów i stanowisk dla drużyn, jak również w
numer telefonu do Sędziego Głównego oraz Sektorowego Zawodów.

6.3. Biuro zawodów - punkt organizacyjny znajduje się w obrębie łowiska.

6.4. Drużyny  uczestniczące  w zawodach są zobowiązane  do przebywania  w miejscu
otwarcia  i  zakończenia  zawodów  do  czasu oficjalnego  ogłoszenia  wyników  i
uroczystego zakończenia zawodów w trakcie rozpoczęcia zawodów oraz losowania
dopuszcza  się  obecność  jednego  z  członków  drużyny.  Za  nieusprawiedliwioną
nieobecność  drużyny  odpisuje  się  25%  maksymalnych  punktów uzyskanych
podczas  zawodów  (z  zaokrągleniem  w  górę)  od  klasyfikacji  ogólnej  cyklu
zawodów.

6.5. Długość  oraz  szerokość  każdego  stanowiska  określa  organizator  przed
rozpoczęciem zawodów.

6.6. Sektory  i  stanowiska  dla  drużyn  muszą  być  wyznaczone  i  oznakowane  przed
rozpoczęciem losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk dla drużyn powinno
być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny.

6.7. W  przypadku  występowania  linii  wysokiego  napięcia,  z  obu  jej  stron  należy
wyłączyć z wędkowania obszar po 30 m od rzutu pionowego linii. 

6.8. Organizator  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  uczestniczącym  drużynom  w
zawodach pełnej informacji o dokonanych losowaniach.

6.9. Drużyna składa się z 2 zawodników. Zawodnik łowi na dwie wędki.

6.10. Dopuszcza się możliwość startu w zawodach asystenta, który nie jest zawodnikiem.

6.11. W przypadku  kontuzji  odniesionej  w czasie  zawodów,  zawodnik  po rezygnacji,
może zostać zastąpiony przez asystenta, na którego jednocześnie przechodzą prawa
zawodnika,  fakt  ten  potwierdza  sędzia  główny  zawodów  i  jest  to  decyzja
nieodwołalna.

6.12. Zawodnik podczas trwania zawodów jest zobowiązany do zachowania trzeźwości.
Na  wniosek  organizatora  lub  sędziego  głównego  może  zostać  przeprowadzone
badanie,  przez  uprawnione  służby.  Odmowa  poddania  się  badaniu  jest
jednoznaczna z dyskwalifikacją drużyny.

6.13. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, Sędzia
Główny  może  zarządzić  przerwę  w  zawodach,  jeśli  zaś  sytuacja  uniemożliwia
przeprowadzenia  zawodów  w  pełnym  wymiarze  czasowym,  zawody  zostają
zakończone.  Klasyfikacja   w  momencie  przerwania  zawodów jest   klasyfikacją
końcową  (oficjalnym  wynikiem),  decyzje  podejmuje  Sędzia  Główny  w

 



porozumieniu z Komisją Sędziowską Zawodów i Organizatorem.

6.14. Po  zakończeniu  zawodów,  od  szczebla  Okręgu  wzwyż,  Komisja  Sędziowska
Zawodów jest zobowiązana do ogłoszenia wyników nie później niż do 2 godzin po
zakończeniu  łowienia,  jednak  nie  później  niż  30  minut  przed  ogłoszeniem
wyników, dekoracją zwycięskich drużyn oraz zakończeniem zawodów.

6.15. Oficjalne  wyniki  zawodów  organizator  jest  zobowiązany  udostępnić  wszystkim
uczestniczącym drużynom, Klubom, Kołom, Okręgom, mediom, i trenerowi kadry
PZW do 14 dni od dnia zakończenia zawodów.

6.16. Wyniki  zawodów  ogólnopolskich  podlegają  kontroli  przez  Główną  Komisję
Sędziowską PZW. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  Główna Komisja
Sędziowska PZW po wykryciu  nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji
wyników.  Koszty  naprawy  wynikające  z  wykrytych  błędów  obciążają
bezpośredniego organizatora zawodów.

7. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE PODCZAS ZAWODÓW.

7.1. Wędka używana do łowienia w czasie zawodów powinna posiadać kołowrotek z
nawiniętą linką główną wykonaną z żyłki, plecionki lub fluorocarbonu, zbrojoną w
jeden haczyk, może posiadać obciążenie lub koszyk do „metody”, jak również być
zakończone  leadcorem  lub  przyponem  strzałowym  z  plecionki,  żyłki  lub
fluorocarbonu.. Dozwolone jest stosowanie tylko metody włosowej – przynęta nie
może być  zakładana na haczyk,  a musi  być umieszczona na „włosie” i/lub jego
wariantach.  Dozwolone  jest  używanie  sygnalizatorów  brań  mechanicznych  oraz
elektronicznych.

7.2. W  przypadku,  kiedy  podczas  trwania  zawodów  sędzia  zauważy,  ewidentne
naruszenie  powyższego  punktu,  ma  prawo  zażądać  skontrolowania  zestawu,
podając  przyczynę  kontroli,  nie  czekając  do  zakończenia  zawodów.  W  tym
przypadku drużynę lub zawodnika drużyny obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia
wędki.  Jeśli  zawodnik  odmówi  przeprowadzenia  kontroli  lub  zmieni  uzbrojenie
zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Sędziowska.

7.3. Środki pływające należy używać zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującymi
przepisami PZW.

7.4. Każdy  uczestnik  zawodów  musi  posiadać  założony  na  siebie  kapok  podczas
korzystania ze środka pływającego.

7.5. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek:

 do wymiany, 
 typu „spod” służących do zanęcania rakietami zanętowymi,
 typu „marker” służących do oznakowania łowiska.

7.6. W czasie wykonywania rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo.
Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny, że nie spowoduje
zagrożenia dla innych osób.

7.7. Drużyna  startująca  w  zawodach  jest  zobowiązana  posiadać  oryginalne  worki
karpiowe z  delikatnego  i  przyjaznego  dla  ryb  ciemnego  materiału  do
przetrzymywania  ryb  w  stanie  żywym,  przy  czym  w jednym  worku  może  być
przetrzymywana  tylko  jedna  ryba.  Ustalenie  miejsca  przetrzymywania  ryb  na
stanowisku jest dowolne, z tym że powinno być umiejscowione możliwie najgłębiej

 



i  w  miejscu  najbardziej  korzystnym  dla  zachowania  dobrej  kondycji  ryby.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

7.8. Drużyna w trakcie zawodów obowiązkowo musi posiadać i stosować: 

 podbierak karpiowy, wykonany z miękkiej siatki,  o rozstawie ramion minimum
80 cm lub sztywnej  obręczy o średnicy nie mniejszej  niż 60cm.  - nie wolno
podbierać ryb ręką,

 matę do wyhaczania ryb, wykonaną z tworzyw o gładkiej strukturze obojętnych
dla środowiska wodnego z wypełnieniem miękkim o grubości co najmniej 2 cm
lub maty bez miękkiego wypełnienia posiadające boczne ścianki nadmuchiwane
lub  rozpięte  na  sztywnym  stelażu,  minimalne  wymiary  100cm  x  55cm
zabezpieczającą rybę przed urazami (otarciami, obiciami, utratą śluzu),

 płyn do dezynfekcji rany po haku lub  obtarć powstałych w trakcie holu. 

Przed ważeniem ryby przez sędziego jest ona przenoszona w worku karpiowym przez
zawodnika na matę.

7.9. Podczas zawodów karpiowych dozwolone jest używanie:

 przynęt  roślinnych typu ziarna czy orzechy,  pelletów,  kulek proteinowych oraz
przynęt  sztucznych  typu  sztuczna  kukurydza  i  pianka  oraz  naturalnego  korka.
Przynęty  i  zanęty  mogą  być  dowolnie  barwione  lub  nasycane  substancjami
zapachowymi typu dip, booster, flavour, liquid itp.

 materiału rozpuszczalnego w wodzie typu PVA (nici, taśmy siatki worki, pianki
itp.) do organizowania przynęt i zanęt, a także przy zestawach.

 do nęcenia: łyżki zanętowej, rury wyrzutowej, procy oraz rakiet zanętowych.

7.10. Podczas zawodów karpiowych zabrania się używania:

 zanęt i przynęt zwierzęcych żywych lub martwych oraz ich części,

 surowych ziaren i orzechów.

7.11. Sprawdzenie przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza sędzia sektorowy.

7.12. Do  oznakowania  łowiska  mogą  służyć  bojki  -  tyczki  składające  się  z  rurek  –
segmentów  zakotwiczonych  do dna  za  pomocą  ciężarka.  Bojki  te  są  wywożone
przez zawodników łodzią lub pontonem. Przy ustalaniu miejsca położenia bojek –
tyczek można posługiwać się  bojkami  typu  „H”,  po usadowieniu  tyczki,  bojki  te
należy zdjąć.

7.13. Do  oznakowania  łowiska  i  mierzenia  głębokości  łowiska,  służy  także  marker
wyrzucany za pomocą wędki.

7.14. W czasie zawodów zawodnik może mieć w wodzie maksymalnie dwa markery lub
maksymalnie dwie tyczki, albo jedną tyczkę plus jeden marker.

Koordynatorami  i  organizatorami  projektu  KARP  OPOLSZCZYZNY  –  nieoficjalne
Mistrzostwa Okręgu Opolskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym są z ramienia ZO
w Opolu:

- Tomasz Idzikowski – Koło PZW Elektrownia Opole - tel. 728 416 054, 
mail:ssropole@o2.pl

 



- Wojciech Czapla – Koło PZW Azoty K-Koźle - tel. 506 662 351,  mail: 
wojtekczapla@vp.pl

- Bogdan Partyka – Koło PZW Dąbrowa - tel. 530 714 759,  mail: bogdan18@op.pl
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