
REGULAMIN ZAWODÓW PUCHAR OKRĘGU PZW SIERADZ W DYS. 

FEEDER NA ROK 2020.

1. Zawody Puchar Okręgu PZW Sieradz, mają na celu popularyzację sportu wędkarskiego.

2. Uczestniczyć w zawodach mają prawo członkowie Kół PZW Okręgu z aktualnie 
opłaconymi składkami PZW i Okręgu. Zawodnik poniżej 18 lat musi posiadać pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

3. Za udział w zawodach pobierana jest opłata startowa, której wysokość ustala 
Okręgowy Kapitanat Sportowy.

4. Zawody  rozgrywane  są  zgodnie  z  Zasadami  Organizacji  Sportu  Wędkarskiego,
Regulaminem  Zawodów  w  Wędkarstwie  Feederowym  oraz  Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.

5. Zawody rozgrywane będą bez podziału na kategorię, w klasyfikacji indywidualnej - 
jednoturowej. W zależności od ilości zgłoszonych do startu zawodników mogą być 
przeprowadzone jako zawody jednosektorowe lub wielosektorowe w czterogodzinnej turze.
 

6. Sygnały: 

 pierwszy sygnał - na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na 
stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po 
pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko po tym czasie dodatkowy sprzęt może być 
dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia 
(trzeci sygnał); 

 drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt; 

 trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć 
nęcenie zanętą tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez zamocowanego przyponu z haczykiem). 
Inna forma nęcenia jest zabroniona; 

 czwarty sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie; 

 piąty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut; 

 szósty sygnał - oznacza zakończenie zawodów - po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z 
wody. 

7. Sprzęt i przynęty stosowane podczas zawodów określa punkt 7 – ZOWS cz. II.9 Regulamin zawodów w 
wędkarstwie gruntowy (feeder). W szczególności: 

 Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. 

 Koszyk zanętowy o wymiarach – średnica max 5 cm, długość max 7 cm i minimalnej wadze 15 gram 
umieszczony przelotowo na żyłce głównej, zastopowany dowolnym stoperem który nie stanowi 
dodatkowego obciążenia. 

 Zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych (np. rurka antysplątaniowa) za wyjątkiem 
skrętki (wykonanej z żyłki) z krętlikiem. 

 Odległość dolnej krawędzi koszyka zanętowego do grotu haczyka wynosi minimum 50 cm. 



 Koszyczki zanętowe na wędkach do wymiany nie mogą być załadowane zanętą, a haki muszą być wolne
od przynęt. 

 Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 
przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, 
prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3,50 metra. 

8. Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji za wagę złowionych ryb (punktacja zgodnie z 
pkt 11 - ZOWS cz.II.9 Regulamin zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder)). 

9. Na zawody obowiązuje zgłoszenie zawodnika w postaci dokonania płatności wpisowego na 
podany w komunikacie numer konta bankowego w terminie wyznaczonym w 
komunikacie.

10. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika 
do zawodów.

11. Opłata startowa może zostać zwrócona jeśli zawodnik zgłosi rezygnację ze startu w zawodach
do godziny 16.00 w piątek poprzedzający zawody do osoby wskazanej w komunikacie.

12. Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji sektorowej. Niższa suma punktów 
sektorowych decyduje o wyższym miejscu. W przypadku równej ilości punktów decyduje 
wyższa waga złowionych ryb. Przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex-aequo.

13. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych organizatorzy mogę przerwać 
lub zakończyć zawody. W przypadku zakończenia zawodów wyniki ustala się na podstawie 
wagi
złowionych ryb w chwili zakończenia zawodów, jeśli tura zawodów trwała co najmniej 2 godz.

14. Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne zachowanie czystości na stanowiskach 
przez Nich zajmowanych po zakończeniu zawodów.

15. Warunkiem rozpatrzenia protestu od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej jest złożenie 
protestu na piśmie i wpłacenie wadium w wysokości 50zł (odwołanie do Głównej Komisji 
Sędziowskiej jest wolne od kaucji i powinno być składane na piśmie).

16. W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zawodników od 1 do 3 miejsca pucharami, a 
od 1 do 6 miejsca dyplomami.



17. Informacje o każdych zawodach będą podane w oddzielnym komunikacie ukazującym się na 
stronie internetowej Okręgu Sieradzkiego, w którym mogą znajdować się także dodatkowe 
(nie ujęte w tym regulaminie) wymagania względem zawodników. OKS zastrzega sobie prawo 
zmiany dat i miejsc zawodów o czym niezwłocznie powiadomi w odrębnym komunikacie.


