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W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi aktualnie obowiązujących Zasad Organizacji Sportu 

Wędkarskiego, Główny Kapitanat Sportowy ZG PZW przedstawia szczegółową interpretację: 

ZOSW cz. II.9 Regulamin zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder). 

pkt. 2.13.2  
W zawodach o Klubowe Mistrzostwo Polski w dyscyplinie gruntowej (feederowej) prawo startu mają :  

 

 
 

Ponieważ w 2019 r Klubowe Mistrzostwa Polski (KMP) będą rozgrywane po raz pierwszy nie ma 
aktualnego Klubowego Mistrza Polski, a zgłaszane drużyny klubów będą przyjmowane wg kolejności:  
1. zwycięskie drużyny Klubowych Mistrzostwa Okręgów (dotyczy tych Okręgów PZW w których takie 

zawody zostaną rozegrane - wymagany protokół z zawodów); 
2. inne zgłoszone drużyny klubów wg. kolejności zgłoszeń. Jeden klub może wystawić jedną drużynę. 
3. kolejne drużyny klubów które wystawiły już jedną drużynę. 

GKS zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości startujących drużyn. Decyzja zostanie podjęta                          
w porozumieniu z organizatorem KMP, po upłynięciu terminu zgłoszeń do zawodów.  
 
pkt. 7.1.1 

Nie ma ograniczeń dotyczących wędki za wyjątkiem jej długości. Do nęcenia a nawet wędkowania można 

używać np. wędek karpiowych z dużą masą wyrzutu. 

pkt. 7.1.3 
Koszyk zanętowy o wymiarach – średnica max 5 cm, długość max 7 cm i minimalnej wadze 15 gram 
umieszczony przelotowo na żyłce głównej.  
Jeżeli zamiast żyłki zastosowana jest plecionka, zapis dotyczy także plecionki.  

pkt. 7.1.4 

Zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych za wyjątkiem skrętki (wykonanej z żyłki)              
z krętlikiem.  
 
Poniższe zdjęcie przedstawia przykładowy, dozwolony zestaw jaki można stosować na zawodach 
gruntowych (feederowych).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis do zdjęcia: 
 

1. Żyłka lub linka główna. 
2. Koszyczek zanętowy o wymiarach: średnica max 50mm, długość max 70mm i wadze min 15 g. 
3. Trok boczny mocujący koszyk zanętowy, zamontowany przelotowo na lince głównej (o dowolnej 

budowie i długości) 
4. Element łączący żyłkę lub linkę główną z elementem amortyzującym, zapobiega przecięciu 

amortyzatora przez plecionkę (w tym konkretnym przypadku krętlik). 
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5. Element amortyzujący (w tym przypadku amortyzator silikonowy – o dowolnej grubości oraz 
długości). 

6. Łączenie elementu amortyzującego z elementem antysplątaniowym (łączenie bezpośrednie                
za pomocą węzła w osłonie z rurki silikonowej bez elementów obciążających). 

7. Element ograniczający splatania: skrętka z żyłki lub fragment pojedynczej grubszej żyłki (w tym 
przypadku 15cm żyłki 0,35mm). 

8. Łącznik do szybkiej wymiany przyponu (speed swivel). 
9. Przypon o długości dobranej w taki sposób aby odległość od dolnej krawędzi koszyka zanętowego 

do grotu haczyka wynosiła min. 50 cm. 
10. Haczyk o maksymalnej odległości między grotem a trzonkiem 7 mm. 
 
Każda metoda która jest zgodna z załączonym przykładowym zestawem jest dozwolona. 
 
Zabronione jest natomiast używanie wszelkiego typu rurek antysplątaniowych.  
 

 

Nęcenie stanowiska 

Zawodnik ma prawo nęcić na swoim stanowisku od 3-go sygnału (10 minut przed rozpoczęciem łowieni) 

do 6-go sygnału (koniec tury zawodów). Wędka używana do nęcenia nie może być uzbrojona w przypon                   

z haczykiem. Jeżeli zawodnik donęca swoje stanowisko pomiędzy 4-tym a 6-tym sygnałem (tylko                 

za pomocą wędki która nie jest uzbrojona w przypon z haczykiem), nie może w tym czasie mieć 

zarzuconej innej wędki. Nęcenie łowiska przez zawodnika jest traktowane jako jedna z czynności łowienia. 

Główny Kapitanat Sportowy 

 

Stan na dzień: 20 marca 2019 r. 

 

 

 

  


