
 
Zmiany zasad rozgrywania zawodów eliminacyjnych w dyscyplinie 

muchowej do Grand Prix Polski na 2015 rok w sezonie 2014. 
 
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). Całkowita długość 
przyponu nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego do połowu wędziska. 
Przypon może być wykonany tylko z żyłek o tej samej średnicy lub koniczny (z żyłek o coraz 
mniejszej średnicy). Węzły w przyponie mogą być wiązane w odległości minimum 30 cm. 

 
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.  
W zawodach eliminacyjnych do GPP dopuszcza się łowienie zawodników w parach i 
sędziowanie sobie nawzajem. Organizator zawodów eliminacyjnych zobowiązany jest do 
przeslania protokołu i wyników zawodów do GKS w terminie do 14 dni po zakończeniu 
imprezy. 
2.1.17. Do łącznej klasyfikacji zawodów eliminacyjnych do GPP zalicza się wyniki końcowe 
(indywidualne i drużynowe) poszczególnych zawodów biorąc pod uwagę ilość zawodników i 
drużyn startujących w każdych zawodach: 

• Jeśli w zawodach startuje do 10 drużyn - łącznie 30 zawodników   wyniki 
końcowe mnożone są przez 2, 

• Jeśli w zawodach startuje od 11 do16 drużyn i łącznie od 31 do 50 zawodników, 
wyniki końcowe mnożone są przez 1,5. 

• Jeśli w zawodach startuje powyżej 16 drużyn i łącznie powyżej 50 zawodników  
wyniki końcowe mnożone są przez 1. 

Mniejsza ilość punktów w klasyfikacji końcowej cyklu zawodów eliminacyjnych decyduje o 
wyższym miejscu zawodnika i drużyny. 
Do dnia 28 lutego GKS określa listę zawodów, w których starty zaliczane będą do punktacji 
zawodów eliminacyjnych. GKS równocześnie z terminarzem imprez określa maksymalną 
ilość zawodów w których może wystartować każdy zawodnik. Zawodnik może wystartować 
we większej ilości zawodów pod warunkiem zgłoszenia u organizatora zawodów startu poza 
konkursem zawodów zaliczanych do eliminacji. 
 
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. Podczas zawodów eliminacyjnych do GGP o gatunkach ryb 
dopuszczonych do połowu decyduje organizator. 
2.2.2. Obowiązuje następująca punktacja: 

• w zawodach GPP: 
- za każdą zaliczoną do punktacji rybę 100 pkt., 
- za każdy centymetr długości zaliczonej ryby 20 pkt., 

• w zawodach eliminacyjnych  dopuszcza się punktowanie wszystkich złowionych ryb: 
- za każdą rybę o ustalonym wymiarze do punktacji - 100 pkt., 
- za każdy centymetr długości zaliczonej ryby - 20 pkt., 



- za każdą rybę dopuszczoną przez organizatora poniżej ustalonego wymiaru do 
punktacji - 50 pkt. 

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do 
punktacji. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu. 
 

 
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 cz. II. 5.9.) 
- 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, 

dożywotnio: 
- za udowodnioną próbę zgłoszenia i zaliczenia ryby nie zaliczanej do punktacji. 
Dotyczy zawodów podczas których zawodnicy sędziują sobie nawzajem. 
 


