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ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1.  Zawody  rozgrywane  są w dwóch turach, w klasyfikacji drużynowej. Drużyny  dwuosobowe.

2. Losowanie sektorów i stanowisk dla poszczególnych zawodników odbywa się w dniu zawodów 
podczas odprawy technicznej.   

3. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 15 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury
zawodów z przyczyn losowych lub niekorzystnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Aby jednak była ona uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 8
godziny. Zawody zostają przerwane jednym, ustalonym wcześniej, sygnałem.

4. Po wylosowaniu stanowiska, zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska
i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i 
korzystać z pomocy innych osób.

5. Sędzia Główny zawodów może wyrazić zgodę zawodnikom na wejście na stanowiska po 
zakończonym losowaniu stanowisk.

6. Obowiązują następujące sygnały:

I sygnał – na 30 min. Przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy wchodzą na 
stanowisko, rozpoczynając przygotowania do zawodów.
II sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów. 
III sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 10 minut,
IV sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z 
wody.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym 
terenie zawodów.

7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska 

8. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji, do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym o długość minimum 3,5 metra. 

9. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platforma o 
wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać(siedzieć). Platforma musi być 
ustawiona na linii brzegowej poza wodą. Jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w 
wodzie (tą decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. Dodatkowa platforma może być ustawiona
w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

10. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. 
Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycone substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry żywych lub martwych ryb ( także jako dodatków do
zanęty). 

Zabrania się:
- wchodzenia do wody w czasie przygotowania do, oraz trwania zawodów.



- używania echosond, łódek zanętowych oraz pontonów i innych jednostek pływających.
- stosowania wędzisk spławikowych,tyczek lub batów.

W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, 
pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem elementów od złamanej wędki, które mogą być 
wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi
rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. Dostęp do stanowisk mają 
wyłącznie zawodnicy, sędziowie oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.

 Po zakończeniu zawodów  zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik 
(lub jego przedstawiciel – kierownik, trener drużyny) może być obecny przy ważeniu ryb. 
Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową (lub 
inny dokument), akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż 
stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub po sygnale kończącym zawody,
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia 
uwagi przez sędziego,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie
odprawy technicznej.

W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy 
innych zawodników, po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego,
- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów poza godzinami zawodów.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

 W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z 
zachowaniem wymiarów ochronnych, zgodnie R.A.P.R. 
OBOWIĄZUJE MINIMALNY WYMIAR 25CM DLA RYB GATUNKÓW NIE 
POSIADAJĄCYCH WYMIARÓW OCHRONNYCH W  R.A.P.R.
Wymiar dla okonia i wzdręgi zostaje podniesiony do 25cm.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu 
natychmiast zostają wypuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb 
niewymiarowych i objętych ochroną gatunkową. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich 
złowieniu.



PUNKTACJA

Wyniki klasyfikacji drużynowej w każdej turze zawodów ustala się na podstawie ilości punktów 
uzyskanych przez zawodników za złowione ryby ( 1 punkt za każdy gram). Większa ilość punktów 
decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej ilości punktów przyznaje się miejsca ex aeguo.
Zawodnicy, którzy nie złowili ryby, klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu ( numer kolejny
ostatniego, startującego w danej kategorii zawodnika).

GATUNKI RYB:  KARP, AMUR I JESIOTR SĄ PUNKTOWANE PODWÓJNIE

 Wyniki końcowe zawodów ustala się na podstawie punktacji sektorowej z dwóch tur.
W razie jednakowej ilości punktów sektorowych o wyższym miejscu decyduje waga złowionych 
ryb.

Przy równej ilości punktów za złowione ryby, przyznaje się miejsca ex aeguo. 

Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są klasyfikowani.

 Zawodnicy, którzy nie złowili ryb, klasyfikowani są ex aeguo na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1).

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną, tytułem 
kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga tych ryb. Punkty te 
odliczane są od ilości punków za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.


