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REGULAMIN 

1).  Wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko,żyłkę,kołowrotek, koszyk zanętowy o 

wymiarach – średnica max 5 cm i długości max 7cm umieszczony przelotowo na żyłce głównej za pomocą 

krętlika z agrafką,zastopowany dowolnym stoperem lub krętlikiem. Zabrania się stosowania rurek tzw. 

zestawów antysplątaniowych. Jeden haczyk uwiązany na przyponie o rozmiarze max do 7mm między grotem, a 

trzonkiem (nr 10). Długości wędziska max do 4,5 m.Sygnalizatorem brań jest szczytówka.Używanie 

jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub 

umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu zwędką. Zawodnik może 

mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany. 

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

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

3).  Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy o wymiarach 

maksymalnych 1m x 1m,naktórej zawodnik może stać(siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii 

brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie 

4).  W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i 

zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

5).   Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska . Ryba, która jest holowana i wyjdzie poza 

stanowisko i pokaże się  na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona . Jeżeli zestaw z rybą zostanie 

zahaczony o  zestaw sąsiada ten ma prawo zgósić „spanie” ryby. Ryba nie będzie zaliczona. 

6).  Zakaz używania echosond, markerów przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. 

7).  Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się z ręki, za pomocą procy lub 

koszyków feederowych nie większych jak 7cm długość i 5cm szerokość. 

8).  O wyniku końcowym decyduje waga złowionych ryb przez zawodnika  

ORGANIZACJA ZAWODÓW  w dniu 24.07.2021 Zbiornik Wodny „ Stary Zalew” 

14:30 – zbiórka ( zbiornik wodny „ Stary Zalew ) 

14:30 – 15:00 – losowanie stanowisk 

15:00 – 15:30 – ogranizacja stanowisk  

15:50 – 16:00 – nęcenie  

16:00 – 20:00 – wędkowanie 

20:00 – zakończenie zawodów  

20:30 - ogłoszenie wyników 

                                                                ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH  

  Udział w zawodach należy zgłosić max do dnia 21.07.2021 u Kolegi Adama Wichrowskiego. 

Wpisowe na zawody 15zł od osoby ( w tym poczęstunek grill po zakończeniu zawodów , napoje ). 

Zapisanie na zawody : I Towarzyskie Zawody Method Feeder/Feeder Klasyczny  Koła PZW nr 12 

Koniecpol 2021 oznacza jednoznaczną zgodę i akceptację  powyższego  regulamimu.  

 

Po zakończeniu około 20:30 gril dla uczestników zawodów  
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