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                                        Regulamin zawodów o drapieżnika 

                                                " Drapieżnik" 
 
Czas  trwania tury zawodów  5 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z 

przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,  

aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny.                          

Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem.  

Obowiązują następujące sygnały: 

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów, 

- drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. 

Po tym sygnale obowiązuje zawodników określony czas (20 minut) na zdanie kart startowych 

sędziemu kontrolnemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia 

sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
 

Zawodnicy mogą posługiwać się wędką 

- spinningową   

- dwoma wędkami z „żywcami” stacjonarnie lub 

- jedną wędką  z „żywcem” na „macanego”                                                                                                                                                                                                 

 

PUNKTACJA 

Obowiązuje następująca punktacja: 

a. sum: - za wymiar określony przez regulamin 700 pkt. 

              - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt. 

b. szczupak i sandacz:  - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. 

               - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

c. boleń: - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt. 

               - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt. 

d. jaź i kleń: - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt. 

               - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt. 
e. okoń: - za wymiar określony przez regulamin 50 pkt. 

               - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt. 

 

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do 

punktacji. 

- sum - 70 cm; 

- szczupak, sandacz - 50 cm; 

- boleń,  - 40 cm; 

- jaź, kleń - 25 cm 

- okoń - 20 cm. 

Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika. Ryby do punktacji 

zaznacza w karcie startowej zawodnik i potwierdza własnym podpisem. 

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego 

centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. 

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby 

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby odnotowane w karcie startowej. 

 

 


