
Regulamin  
III DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW  

SOŁECTW GMINY GRODKÓW 
 
TEREN ZAWODÓW 

1. Zawody wędkarskie zostaną rozegrane na środkowym stawie w Głębocku dnia 17.09.2017r. (niedziela) w 

godzinach od 7.00 do 13.00 

2. Za przygotowanie łowiska, stanowisk oraz całą oprawę zawodów odpowiada Koło PZW Grodków 

3. Łowisko zostanie podzielone na stanowiska wędkarskie oznaczone numerami startowymi. 

4. W jednym stanowisku będzie łowiła jedna 2-osobowa drużyna.  

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Każde Sołectwo z terenu Gminy Grodków może zgłosić jedną, 2-osobową drużynę. 

2. W skład drużyny powinien wchodzić co najmniej jeden mieszkaniec danego Sołectwa oraz ewentualnie osoba 

sympatyzująca z danym sołectwem. 

3. Każdy zawodnik musi posiadać ważną Kartę Wędkarską. 

4. Zgłoszenia drużyny dokonuje Sołtys danego sołectwa telefonicznie lub e-mailowo w terminie do dnia  

14 września 2017r. u organizatora zawodów Tomasz Zeman – tel : 604 540 467  

e-mail : tezetinvest@gmail.com  

5. Nie pobieramy opłat startowych. 

6. Zawody będą rozegrane w kategorii OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe. 

7. Zawody będą rozgrywane w klasyfikacji drużynowej. 

8. Czas nęcenia ciężkiego rozpocznie się o godz. 8.50 i będzie trwał 10 min do godz. 9.00 

9. Zawody rozpoczną się o godz. 9.00 i  potrwają 4 godziny, do godz. 13.00 

10. Każda drużyna w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska  

11. Drużyny nie będą przeszkadzać sobie w łowieniu. 

12. Zabrania się wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów. 

13. Drużynie w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków 

losowych.  

14. Po zakończeniu zawodów drużyna czeka na stanowisku na komisję sędziowską, która dokona ważenia 

złowionych ryb.  

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna składać się z wędziska z kołowrotkiem lub bez, żyłki, 

spławika, obciążenia wyważającego spławik oraz jednego haczyka. 

2. Każdy zawodnik łowi jedną wędką  

3. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.  

4. 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 (także jako dodatków do zanęty). 

5. Po sygnale nęcenie stanowiska drużyna może wrzucić do wody zanętę ciężką – bryła zanęty dowolnej 

wielkości, 

6. Podczas zawodów drużyna może wrzucić do wody tylko zanętę lekką – bryła formowana i pobrana jedną ręką 

z pojemnika, 

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem 

wymiarów ochronnych zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

3. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie 

wracają do wody 

 

PUNKTACJA 

1. Drużyna otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 

2. Zawody wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.  

3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną, tytułem kary odlicza się 

zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną.  
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