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Uwaga wyjaśniająca: 

W związku ze zmianą Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r z późniejszymi 
zmianami, którą zastąpiła Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym 
wyrażenia zawarte w zatwierdzonych wcześniej Uchwałach 83 i 84 ZG PZW z dnia 
15 października 2004 roku z późniejszymi zmianami zastępuje się wyrażeniami: 

Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010 r. wprowadziła ponownie nazwę sport wyczynowy*  

Polska Konfederacja Sportu** - zastępuje się wyrażeniem Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

 



 
Uchwała Nr 83 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
z dnia 15 października 2004 r. 

 

w sprawie zmian w zasadach organizacji i finansowania wędkarskiego sportu 
wyczynowego* 

 
Wykonując ustalenia zawarte w rozdziale III Uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 października 2001 r., na podstawie § 29 pkt 10 
Statutu PZW, ustala się co następuje: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Polski Związek Wędkarski jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich 
związków sportowych w rozumieniu art.10 ust.1 i 4 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 
stycznia 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

§ 2 

Zadania w zakresie wędkarskiego sportu wyczynowego*, wynikające z art.9 ust.1 i art.10 
ust.5 Ustawy o kulturze fizycznej*, Polski Związek Wędkarski wykonuje poprzez : 
1. organizowanie współzawodnictwa sportowego wędkarzy w dyscyplinach: 

 wędkarstwo spławikowe; 

 wędkarstwo muchowe; 

 wędkarstwo rzutowe; 

 wędkarstwo spinningowe; 

 wędkarstwo morskie; 

 wędkarstwo podlodowe; 

 wędkarstwo spławikowe osób niepełnosprawnych; 

 wędkarstwo gruntowe (Feeder); 

 wędkarstwo karpiowe; 
2. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych 

dyscyplinach wędkarskich; 

3. przygotowanie kadr narodowych do uczestnictwa w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym; 

4. określanie zasad funkcjonowania wędkarskich klubów sportowych oraz nadawanie im 
licencji uprawniających do organizowania zawodów i udziału we współzawodnictwie 
sportowym; 

5. przyznawanie zawodnikom licencji, określanie zasad ich przyznawania oraz 
pozbawiania; 

6. określanie praw i obowiązków zawodników; 

7. przyznawanie licencji sędziego dyscyplin wędkarskich; 

8. określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem 
ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego, powoływanie organów orzekających; 

§ 3 

Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych, 
mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach oraz 



ustalenie, w oparciu o klasyfikację ogólną, składów kadry narodowej i reprezentacji 
narodowych na mistrzostwa świata i Europy. 

II. ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO 

§ 4 

1. Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie wyczynowego* 
sportu wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy zwany dalej klubem. 

2. Klub zrzesza wędkarzy, członków Polskiego Związku Wędkarskiego, pragnących 
dobrowolnie, wyczynowo* uprawiać sport wędkarski. 

3. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania , minimalna liczba członków klubu 
winna wynosić 10 członków. 

4. Klub powstaje oraz działa w oparciu o Regulamin wędkarskiego klubu sportowego PZW 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Sportem wyczynowym* na szczeblu krajowym kieruje Zarząd Główny PZW przy 
pomocy Głównego Kapitanatu Sportowego. Obsługę techniczno- administracyjną 
wykonuje Zespół ds. sportu i młodzieży, funkcjonujący w strukturze biura Zarządu 
Głównego PZW. 

2. Sportem wyczynowym* na szczeblu okręgu kieruje Zarząd Okręgu PZW przy pomocy 
Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zarządy okręgów PZW organizują i koordynują 
działalność klubów wędkarskich na swoim terenie. Zobowiązania klubów mieszczą się 
w osobowości prawnej i możliwościach finansowych  okręgu. Obsługę  techniczno-
administracyjną zapewnia biuro zarządu okręgu. 

§ 6 

Zasady rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych, ich organizację, reguły techniczne 
i dyscyplinarne, uprawnienia i obowiązki zawodników, trenerów oraz sędziów, jak również 
zasady klasyfikacji i wyłaniania kadr oraz reprezentacji narodowych, określają „Zasady 
organizacji sportu wędkarskiego”* stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

III. FINANSOWANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO 

§ 7 

1.  Finansowanie zadań w zakresie sportu wyczynowego* na szczeblu centralnym 
odbywa się z Funduszu Sportu Wędkarskiego gromadzonego na wyodrębnionym 
rachunku bankowym obsługiwanym przez Biuro Zarządu Głównego PZW. 

2. Fundusz Sportu Wędkarskiego tworzy się z następujących źródeł: 

 odpisy ze składek członkowskich PZW w wysokości określonej przez Krajowy Zjazd 
Delegatów PZW; 

 środki na zadania w zakresie sportu wyczynowego* zlecone przez Polską 
Konfederację Sportu*; 

 wpływy z zawodów sportowych; 

 darowizny otrzymywane w związku z zawartymi umowami sponsoringu na potrzeby 
wędkarskiego sportu wyczynowego*; 

 opłaty wnoszone przez kluby z tytułu nadania im licencji uprawniającej do 
uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym; 

 wpłaty zagranicznych związków wędkarskich oraz federacji. 



3. Z Funduszu Sportu Wędkarskiego finansowane są: 

 udział reprezentacji narodowej w zawodach międzynarodowych; 

 wyposażenie kadry narodowej (dresy, sprzęt); 

 zgrupowania kadry narodowej; 

 mistrzostwa Polski w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu 
Wędkarskiego*; 

 udział trenerów kadry narodowej w imprezach z cyklu Grand Prix Polski, (wg. ustaleń 
GKS); 

 obsługa komisji (GKS, Morska, Kolegium Sędziowskie); 

 składki z tytułu przynależności do międzynarodowych organizacji sportowych. 

4. Środki niewykorzystane w danym roku stanowią zasilenie źródeł finansowania sportu 
w latach następnych. 

§ 8 

1. Źródłem finansowania sportu wyczynowego* na poziomie okręgu są wpływy z: 

 dotacji zarządu okręgu i zarządów kół; 

 subwencji ze strony władz powiatu lub województwa na realizację zadań w zakresie 
sportu wyczynowego*; 

 darowizn od sponsorów sportu; 

 opłat za udostępnienie innym podmiotom wód na organizowanie zawodów 
wędkarskich. 
 

2. Na poziomie okręgów finansowane są: 

 udział reprezentantów okręgu w mistrzostwach Polski i zawodach z cyklu Grand Prix 
Puchar Polski; 

 mistrzostwa okręgu w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu 
Wędkarskiego*; 

 obsługa komisji (OKS, Rada ds. Młodzieży). 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. Traci moc uchwała nr 91 ZG PZW z dnia 9 grudnia 1995 r. w sprawie zasad 
organizowania i finansowania wyczynowego* sportu wędkarskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 
 

Wiceprezes ZG PZW         Prezes ZG PZW 
       Adam Zwarycz        Eugeniusz Grabowski 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały ZG PZW nr 84 

z dnia 15.10.2004 r. 

WZORCOWY REGULAMIN 
WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wędkarski Klub Sportowy PZW..............................................................................., zwany  
(nazwa klubu) 

dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku 
Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski 
sport wyczynowy*. 

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr ......... Zarządu Okręgu PZW z dnia ........................... 
i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez 
Główny Kapitanat Sportowy. 

3. Siedzibą władz klubu jest .................................................................................................... 
(dokładny adres) 

 

4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich. 

II. Cele i środki działania klubu 

1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego 
w dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach 
sportowych. 

2. Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego; 
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami 

organizacyjnymi PZW; 
3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą; 
4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej; 
5) pozyskiwanie sponsorów; 
6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego. 

III. Członkowie klubu 

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany 
udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego 
współzawodnictwa. 

2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca 
poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy 
sponsoringu. 

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji 
członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków. 

4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego 
klubu. 

5. Członek klubu ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz klubu; 
2) uczestniczyć w pracach klubu; 



3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za 
granicą; 

4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu; 
5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu; 
6) nosić odznakę klubu; 
7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe. 

6. Członek klubu ma obowiązek : 
1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu; 
2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu; 
3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących 

wyposażenie klubu; 
4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz 

strzec etycznych zachowań; 
5) opłacać w terminie składkę członkowską klubu. 

7. Członkostwo klubu ustaje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji członka klubu; 
2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku: nieprzestrzegania 

regulaminu i uchwał władz klubu, nieuczestniczenia w pracach klubu, działania na 
szkodę klubu, a także nieopłacenia w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej 
klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu; 

3) zgonu członka klubu. 

8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich 
przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie. 

IV. Władze i organy kontrolne klubu 

1. Władzami klubu są: 
1) walne zebranie członków klubu; 
2) zarząd klubu. 

2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu. 

Walne zebranie członków klubu 

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy: 
1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji 

rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie 
członków klubu; 

2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu; 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym 

sprawozdań finansowych; 
4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu; 
5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu. 

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby 
członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu. 

3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku. 

4. Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata 
w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW. 

5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków 
z wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.  



Zarząd klubu 

1. Zarząd klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym. 

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od 
dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa: 

 wiceprezesa; 

 sekretarza; 

 skarbnika; 

 do trzech członków zarządu. 

3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
w kwartale. 

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje 
klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu. 

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy: 
1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu; 
2) kierowanie bieżącą działalnością klubu; 
3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu; 
4) reprezentowanie klubu na zewnątrz; 
5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych; 
6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi 

oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW; 
7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu; 
8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do 

sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu; 
9) szkolenie młodzieży; 
10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał 

w sprawach członkowskich; 
11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW; 
12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach 

sportowych; 
13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu. 

Komisja rewizyjna klubu 

1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie 
członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy: 
1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie 

rocznego sprawozdania finansowego; 
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu; 
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu 

i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego 
zarządu klubu. 

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku. 

4. 4.  Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia 
z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu. 

5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu. 

6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej. 



Fundusze klubu 

1. Fundusze klubu składają się z: 
1) wpisowego i składek członkowskich klubu; 
2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy; 
3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi 

uchwałami; 
4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe. 

2. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego 
budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa 
prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW. 

3. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania 
finansowego macierzystego okręgu. 

4. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego 
rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu 
macierzystego okręgu. 

V. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy 
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny 
i macierzysty zarząd okręgu. 



Załącznik nr 4 
do Uchwały ZG PZW nr 84 
z dnia 15.10.2004 r. 

 
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI NA UPRAWIANIE WĘDKARSKICH 
DYSCYPLINA SPORTOWYCH 

 

Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie 
określonych dyscyplin sportu ustala się zasady przyznawania i pozbawiania licencji na 
uprawianie dyscyplin sportowych w wędkarstwie: 

 spławikowym; 

 muchowym; 

 rzutowym; 

 spinningowym; 

 morskim; 

 podlodowym; 

 gruntowym (Feeder); 

 spławikowym osób niepełnosprawnych; 

 karpiowym; 

§ 1 

1. Licencję na wyczynowe* uprawianie określonej dyscypliny wędkarskiej sportu 
wyczynowego* przyznaje i pozbawia Polski Związek Wędkarski na pisemny wniosek 
osoby ubiegającej się o jej przyznanie. 

2. Warunkiem przyznania licencji jest zakwalifikowanie się zawodnika do startu 
w Mistrzostwach Polski bądź imprezach ogólnopolskich z cyklu Grand Prix Polski, po 
spełnieniu warunków formalnych określonych w § 2. 

3. Licencję przyznaje się na czas nieokreślony. 
4. Licencja może być przyznana na czas określony na żądanie osoby ubiegającej się 

przyznanie licencji. 

§ 2 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa we właściwym Zarządzie Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego pisemny wniosek zawierający: 

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 
2) określenie dyscypliny wędkarskiej, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się 

o licencję; 
3) określenie okresu, na jaki licencja ma być przyznana; 
4) datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
2) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o dopuszczeniu do uprawiania 

określonej dyscypliny wędkarskiej; 
3) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków 

zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania danej dyscypliny 
wędkarskiej – z uwzględnieniem ust.3 i 4. 

3. Osoba niepełnoletnia ubiegająca się o przyznanie licencji dołącza do wniosku 
ponadto pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli na uprawianie danej dyscypliny 
wędkarskiej. 



4. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku 
oświadczenie, ze nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 5 ust. 2 
pkt 1 i 2 lub nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 6 ust .2 
pkt 2-4. 

§ 3 

1. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie licencji jest stowarzyszona w wędkarskim 
klubie sportowym, składa wniosek o przyznanie licencji na uprawianie określonej 
dyscypliny za pośrednictwem tego klubu. 

2. Klub wędkarski przekazuje wniosek, o którym mowa w ust.1, do właściwego Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 
wraz z opinią klubu. 

3. Osoba stowarzyszona, o której mowa w ust.1, może dołączyć do wniosku 
uwierzytelnioną kopię książeczki zdrowia wędkarza z aktualnie ważnym badaniem 
lekarskim zamiast zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. 

§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie licencji Zarządy Okręgów PZW przekazują do Głównego 
Kapitanatu Sportowego, który w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaje 
licencję w drodze decyzji. 

2. Licencja zawiera: 
a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika; 
b) numer licencji; 
c) dyscyplinę wędkarską, na której uprawianie licencja została przyznana; 
d) datę wydania licencji; 
e) okres ważności licencji, jeżeli została przyznana na czas określony. 

3. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią 
Polskiego Związku Wędkarskiego oraz podpisem przedstawiciela związku 
przyznającego licencję. 

4. Wzór licencji określa załącznik do regulaminu. 

§ 5. 

1. Polski Związek Wędkarski może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca 
się o przyznanie licencji nie spełnia warunków określonych w § 2 lub § 3 i braki nie 
zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie. 

2. Licencji na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej nie może uzyskać osoba, która 
uprawiając tę dyscyplinę została: 

1) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji, 
2) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w czasie odbywania tej kary, 
3) pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 ust.2 pkt 2-4 - w okresie 2 lat od    

daty wydania tej decyzji. 

3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

§ 6. 

1. Polski Związek Wędkarski może pozbawić zawodnika licencji w razie: 
1) nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju; 
2) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie 

wędkarskim; 
3) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim. 



2. Polski Związek Wędkarski pozbawia zawodnika licencji w razie: 
1) stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania 

danej dyscypliny; 
2) rażącego nieprzestrzegania regulaminów wędkarskich i zasad rywalizacji; 
3) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika; 
4) przekroczenia przepisów antydopingowych. 

3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust.1 i 2 stanowią również 
przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji 
może być wydana po zakończeniu tego postępowania i wydaniu orzeczenia 
ostatecznego. 

4. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia. 

§ 7. 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Prezes 
Polskiej Konfederacji Sportu**. 

§ 8. 

1. Główny Kapitanat Sportowy PZW prowadzi ewidencję przyznanych licencji. 

2. Ewidencja obejmuje dane oraz dokumenty, o których mowa w § 2 i 3 oraz w § 4 ust.2 
pkt 2, 4 i 5. 

3. Główny Kapitanat Sportowy prowadzi odrębna ewidencję prawomocnych decyzji 
o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji. 

§ 9. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 



Załącznik do Uchwały Nr 15 
ZG PZW z dnia 22.04.2006 

 
 

Zasady i tryb nadawania klas sportowych 
w Polskim Związku Wędkarskim 

§ 1 

Ustala się następujące klasy sportowe: 
1. mistrzowską międzynarodową (MM) 
2. mistrzowską (MK) 
3. pierwszą (I) 
4. drugą (II)  
5. trzecią (III) 

§ 2 

1. Klasę sportową nadaje się zawodnikowi, który uzyskał określoną normę 
klasyfikacyjną, zwanej dalej normą. 

2. Normy uzyskiwania klas określa załącznik nr 1. 

§ 3 

Stwierdzenie uzyskania normy do nadania klasy sportowej następuje na podstawie 
oficjalnych protokołów zawodów lub klasyfikacji ogłoszonych przez Główny Kapitanat 
Sportowy. 

§ 4 

Klasy sportowe nadają: 
1. Główny Kapitanat Sportowy – w zakresie klasy mistrzowskiej międzynarodowej, 

mistrzowskiej i pierwszej. 
2. Okręgowe Kapitanaty Sportowe w zakresie klasy drugiej i trzeciej. 

§ 5 

1. Nadanie klasy sportowej następuje po zakończeniu sezonu nie później niż do 
31 grudnia w trybie Komunikatu do publicznej wiadomości z powiadomieniem 
zawodników którym nadano klasę oraz macierzystego Okręgu. 

2. W Komunikacie, o którym mowa w pkt. 2 podaje się: 
1) Imię i nazwisko 
2) Rok urodzenia 
3) Przynależność klubową 
4) Podstawę nadania klasy 
5) Datę uzyskania klasy sportowej 
6) Termin ważności klasy sportowej 

§ 6 

1. Klasę mistrzowską międzynarodową nadawaną na podstawie wyników uzyskanych 
na Mistrzostwach świata i Europy oraz imprezach równorzędnych nadaje się na 
okres 24   miesięcy od daty jej przyznania. 

2. Pozostałe klasy sportowe zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty 
przyznania. 

 

 



§ 7  

1. Ewidencje klas sportowych prowadzą: 
1) Główny Kapitanat sportowy – dla klasy mistrzowskiej międzynarodowej, 

mistrzowskiej i pierwszej 
2) Okręgowe Kapitanaty Sportowe – dla wszystkich pozostałych klas 

sportowych. 
3) Klasę druga i trzecią może nadać Zarząd Okręgowego Wędkarskiego Klubu 

Sportowego jeśli spełnia on role Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY USTALANIA KLAS SPORTOWYCH 
w Polskim Związku Wędkarskim 

 

         Zajęte miejsce     

seniorzy           Klasa sportowa     

      Mistrzowska Mistrzowska Pierwsza Druga Trzecia 

rodzaj zawodów   Międzynarodowa     

Mistrzostwa świata seniorów       
Światowe Igrzyska Sportów 
Nieolimpijskich       

Puchar świata seniorów       

indywidualnie   1 do 6 7 do 12    

drużynowo   1 do 3 4 do 6    

Mistrzostwa Europy seniorów       

Puchar Europy seniorów       

indywidualnie   1 do 3 4 do 6    

drużynowo   1 do 2 3 do 4    

Mistrzostwa Polski seniorów       

indywidualnie     1 do 3 4 do 10 11 do 20 21 do 30 

Ogólnopolskie Zawody        

z cyklu GPx Puchar Polski       

indywidualnie z klasyfikacji rocznej   1 do 3 4 do 10 11 do 20 21 do 30 

juniorzy           

Mistrzostwa świata juniorów       

Indywidualnie 

drużynowo   

1 do 3 

1 do 3 

4 do 8 

4 do 8 9 do 12   

Mistrzostwa Europy juniorów       

Indywidualnie 

drużynowo   

1 

1 

do 3 

do 3 

4 do 8 

4 do 8 9 do 12   

Mistrzostwa Polski Juniorów       

indywidualnie     1 do 3 4 do 6 7 do 12 13 do 20 

Ogólnopolskie zawody z cyklu       

GPx Puchar Polski         

indywidualnie     1 do 3 4 do 6 7 do 12 13 do 20 

 
 



Załącznik nr 5 
do Uchwały ZG PZW z dnia 
15.10.2004 r. 

  

PRZEPISY DYSCYPLINARNE WĘDKARSKIEGO SPORTU WYCZYNOWEGO 

§ 1 

Zakres przepisów 

 

Niniejsze przepisy obowiązują w zakresie wędkarskiego sportu wyczynowego* w RP i 
stanowią zbiór postanowień regulujących sprawy dyscyplinarne klubów, działaczy, sędziów 
oraz zawodników i są wiążące dla wszystkich osób i organizacji działających w sporcie 
wędkarskim. 

§ 2 

Postępowanie dyscyplinarne 

1) Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek GKS, klubów 
wędkarskich, sędziów, zawodników. 

2) Wniosek dyscyplinarny rozpatruje Prezydium GKS na podstawie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego przez Podkomisję ds. Dyscypliny. 

3) Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest jawnie. 
4) Strony postępowania wyjaśniającego są powiadamiane o sprawie i mają prawo 

do przedstawienia wszelkich dowodów w sprawie i zapoznania się z dowodami 
drugiej strony. 

5) Prezydium GKS wydaje orzeczenie w sprawie. 

§ 3 

Odwołanie 

Klubom, działaczom, sędziom i zawodnikom przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń 
GKS do Prezydium ZG PZW. Odwołanie we wszystkich przypadkach powinno nastąpić 
listem poleconym lub za pokwitowaniem, w czasie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia 
(obowiązuje data stempla pocztowego). Odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia. 
Strona odwołująca się, zobowiązana jest do wpłaty na konto ZG PZW kaucji. Wysokość 
kaucji i sposób postępowania z nią ustala Prezydium ZG PZW. 
Od orzeczeń organów związkowych w sprawach dyscyplinarnych w zakresie wędkarskiego 
sportu wyczynowego* stronom przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu 
przy PKOL. 

§ 4 

Wykroczenia podlegające karze dyscyplinarnej 

Zawodnicy podlegają karze dyscyplinarnej za: 
1. nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu klubu; 
2. nieprzestrzeganie zasad określonych w Karcie Zawodnika; 
3. działanie na szkodę drużyny; 
4. przebywanie na zawodach lub na treningach pod wpływem środków odurzających; 
5. niesportowe i nieetyczne zachowanie wobec organizatora, sędziów i innych 

zawodników; 
6. przedstawianie komisji sędziowskiej zawodów ryb nie złowionych w zawodach; 
7. nieprzestrzeganie postanowień umów sponsorskich; 
8. notoryczne nieprzestrzeganie poleceń trenera przed i podczas zawodów; 
9. nieusprawiedliwiona absencja w eliminacjach do Mistrzostw Polski oraz innych 

zawodach wyznaczonych przez klub i GKS; 



10. używanie w czasie zawodów sprzętu i przynęt niezgodnie regulaminem ; 
11. nieudzielenie pomocy zawodnikowi własnej drużyny. 

Sędziowie podlegają karze dyscyplinarnej za: 
1. stawienie się lub przebywanie na zawodach w stanie wskazującym na użycie 

środków odurzających; 
2. niesportowe i nieetyczne zachowanie się wobec zawodnika, trenera, organizatora 

itp.; 
3. świadome dopisanie do karty startowej ryb nie złowionych podczas zawodów; 
4. naruszenie obowiązków i uprawnień sędziowskich zawartych w Zasadach 

Organizacji Wędkarskiego Sportu*; 
 
Trenerzy, kierownicy ekip, organizatorzy podlegają karze dyscyplinarnej za: 

1. stawienie się lub przebywanie na zawodach pod wpływem środków odurzających; 
2. niesportowe i nieetyczne zachowanie przed i w trakcie zawodów , jak również po ich 

zakończeniu; 
3. nakłanianie zawodnika do używania sprzętu i przynęt niezgodnych z regulaminem; 
4. czynną pomoc zawodnikowi w czasie zawodów; 
5. nieprzestrzeganie postanowień umowy sponsorskiej, 
6. niegodne reprezentowanie władz Związku. 

§ 5 

Kary 

Stosuje się następujące kary: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) wykluczenie, 
4) ograniczenie praw lub przywilejów sportowych, 
5) zawieszenie, 
6) dyskwalifikacja. 

 
Wykluczenie jest to zakaz brania udziału w określonym charakterze przez osobę 
w zawodach. 

Wykluczenie może być dokonane przez właściwą władzę przed, w czasie lub po zawodach. 

Zawieszenie polega na zakazie brania udziału i pełnienia funkcji w zawodach. Zawieszenie 
może być orzeczone na okres do 2 lat. 

Dyskwalifikacja jest całkowitą i bezwarunkową utratą wszystkich praw uczestnictwa 
w działalności prowadzonej lub nadzorowanej przez PZW. 

 

§ 6 

Ogólna odpowiedzialność klubów 

Kluby wędkarskie są odpowiedzialne za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli 
i zawodników oraz za utrzymanie porządku w obrębie swojego terenu sportowego (łowiska) 
przed zawodami, podczas zawodów i po ich zakończeniu. 

 

 

 



§ 7 

Prawo obrony 

Kara zawieszenia i dyskwalifikacji nie może być nałożona na żadną osobę lub grono osób, 
jeżeli wymienione osoby nie otrzymają możliwości ustnego bądź pisemnego 
usprawiedliwienia się, lub obrony z zarzucanego przekroczenia. 

§ 8 

Zawieszenie kar 

W przypadkach szczególnych okoliczności łagodzących, Prezydium GKS lub Prezydium 
ZG PZW w przypadku odwołania ma prawo zawiesić wykonanie orzeczonej kary na czas 
ustalony własną uchwałą lub zmniejszyć jej wymiar. 
 

§ 9 

Ewidencja kar 

GKS prowadzi ewidencję nałożonych kar. Po upływie 2 lat od zakończenia kary, 
zainteresowany może zwrócić się do GKS o skreślenie tej kary z ewidencji, 
co uwarunkowane jest wzorowym zachowaniem się w tym okresie. 
 



Załącznik nr 6 
do Uchwały ZG PZW nr 84 
z dnia 15.10.2004 r. 
 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA 

§ 1 

Zawodnicy uprawiający wędkarski sport wyczynowy* w Polsce posiadają status amatora. 

§ 2 

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu wędkarskiego lub innej 
działalności z tym związanej nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia 
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych 
w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZW. Koszty 
podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w zawodach oraz wydatki na 
sprzęt wędkarski, ubezpieczenie, i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia 
statusu amatora. 

§ 3 

Za profesjonalistów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu wędkarskiego 
lub innej działalności z tym związanej otrzymują wynagrodzenie, względnie inne 
świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 2. 
 

§ 4 

Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy* musi posiadać licencję zawodniczą 
wydaną przez GKS PZW. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji określa Regulamin. 

§ 5 

Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy* w Polsce zobowiązuje się do 
poświęcania swojej energii i umiejętności sportowych, do przykładania najwyższej 
staranności w działaniu dla dobra klubu i PZW oraz do powstrzymania się od czynienia 
czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę klubowi lub PZW. 

§ 6 

Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy obowiązany jest w szczególności: 
1) uczestniczyć we wszystkich zawodach i zajęciach klubu, do których zostanie 

wyznaczony lub sam się zgłosi; 
2) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako zawodnika 

sportu wędkarskiego, zawodnik powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza 
wyznaczonego przez klub; 

3) dbać przez cały okres o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony 
przez klub lub PZW oraz zwrócić ww. wyposażenie po zakończeniu jego 
wykorzystywania; 

4) zachowywać się publicznie i prywatnie tak, aby nie szkodzić wizerunkowi klubu oraz 
PZW i ogólnie sportowi wędkarskiemu oraz powstrzymać się od udzielania informacji 
osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą klubu lub Związku, przy 
czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to 
dyskredytować ani klubu lub PZW ani dyscypliny sportu wędkarskiego; 

5) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych i związkowych imprez 
sportowych, wykonywać zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu 
w jakim odnoszą się one do występu zawodnika, zachowywać się w sposób 
sportowy  



6) w stosunku do wszystkich uczestników zawodów; 
7) akceptować decyzje podejmowane przez sędziego podczas zawodów. 

§ 7 

Poprzez przynależność do klubu wędkarskiego, zawodnikowi przysługują: 
1) prawa wynikające z przyznanej zgodnie z obowiązującymi przepisami licencji; 
2) dostęp do obiektów zgodnie z przepisami PZW, 

§ 8 

Klub, PZW i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania 
indywidualnych praw zawodnika. 

§ 9 

W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszych 
przepisów klub lub GKS PZW jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, 
określonych stosownymi przepisami związkowymi. 
 
 

 

Prezes Klubu                 Zawodnik 

/podpis/             /podpis/ 



Załącznik nr 7 
do Uchwały ZG PZW nr 84 
z dnia 15.10.2004 r. 

 
 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW 
 

§1 

 
Każdy zawodnik wędkarskiego sportu wyczynowego* ma prawo do zmiany barw 
klubowych. 

§2 

Zawodnik wędkarskiego sportu wyczynowego* może być członkiem i reprezentować barwy 
tylko jednego Wędkarskiego Klubu Sportowego w określonej dyscyplinie wędkarskiej. 

§3 

Przynależność zawodnika do Wędkarskiego Klubu Sportowego potwierdza karta 
członkostwa w klubie wydawana przez właściwy Okręgowy Kapitanat Sportowy. Karta 
członkostwa w klubie powinna zawierać: 

-  imię i nazwisko, 
-  rok urodzenia, 
-  aktualne zdjęcie, 
-  nazwę odpowiedniego Wędkarskiego Klubu Sportowego, 
-  rubrykę na adnotację o zmianie barw klubowych. 
 

§4 

 
Rejestr zawodników prowadzą Okręgowe Kapitanaty Sportowe. Są one zobowiązane do 
corocznego przekazywania, w formie elektronicznej, aktualnych list zawodników, którzy 
uczestniczyć będą w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim. 
 

§5 

 
Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubowe winien uzyskać zgodę na odejście z 
macierzystego klubu. Brak tej zgody skutkuje roczną karencją przynależności do klubu. 
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe bez żadnych opłat ze strony klubu 
przejmującego na rzecz klubu, którego zawodnik był członkiem do tej pory. 
 

§6 

 
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe tylko raz w trakcie sezonu sportowego w okresie  
od 1 listopada do 31 marca (w dyscyplinie podlodowej od 1paździenika do 15 grudnia). 
 

 



Załącznik nr 8 
do Uchwały ZG PZW nr 84 
z dnia 15.10.2004 r. 

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 
CZŁONKA KADRY NARODOWEJ I REPREZENTANTA POLSKI 

 

§ 1 

 
1.  Członkiem kadry narodowej jest zawodnik, który został powołany do składu kadry  
   narodowej w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Polski Związek Wędkarski w  
   porozumieniu z Prezesem Polskiej Konfederacji Sportu.* 
2.  Zawodnik posiada status członka kadry narodowej od dnia powołania do dnia  
   odwołania lub skreślenia z listy członków kadry narodowej. 
3.  Członkowie kadry narodowej bezpośrednio po powołaniu : 
1)  składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wymienionych w § 3, 
2)  podpisują „Kartę”.  

§ 2 

 
1.  Reprezentantem Polski w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik zaliczony do 
   kadry narodowej, który został powołany do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa  
   Europy lub mistrzostwa świata i zaakceptowany przez Polską Konfederację Sportu. 
2.  Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w okresie od dnia powołania do składu 
   reprezentacji Polski do dnia zakończenia zawodów. 

 

§ 3 

 
1.  Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany do godnego  
   reprezentowania kraju i Związku oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań,  
   które mogłyby przynieść szkodę krajowi i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 
2.  Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany w szczególności do : 
 

1)  realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Związek 
   Wędkarski, 
2)  uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej, 
3)  uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia Polskiego  
   Związku Wędkarskiego na każdą zmianę miejsca startu w stosunku do planu, 
4)  udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności w  
   mistrzostwach Europy, świata, 
5)  przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz  
   dyspozycji kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji, 
6)  przestrzegania postanowień organizatora zawodów, 
7)  poddawania się badaniom lekarskim, 
8)  przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych, 
9)  przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez  
   wcześniejszej zgody lekarza reprezentacji, 
10) używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz  
   dbałości o ten strój i sprzęt, 
11) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek  



   dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w pkt. 10, 
12) przestrzegania sportowego trybu życia, 
13) rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji 
   z kierownictwem reprezentacji lub Związku, 
14) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków 
wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych. 

 

§ 4 

 
1.  Wprowadza się „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry narodowej”. 
2.  Trener kadry narodowej zobowiązany jest do zaznajomienia wszystkich członków kadry 
   narodowej z postanowieniami „Karty”. 
3.  Członkowie kadry narodowej zobowiązani są do jej podpisania. 

 

§ 5 

 
Członek kadry narodowej i reprezentant Polski ma prawo do : 
1)  uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie 
   z zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkolenia, 
2)  opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych, 
3)  wyposażenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi w  
   Związku normami zużycia. 

 

§ 6 

 
Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną za niewykonanie obowiązków określonych w § 3 i 4 Karty praw i obowiązków 
członków kadry narodowej i reprezentanta Polski, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry 
narodowej. 
 
 

 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 
 

Ja, ...................................................................................., w związku z powołaniem mnie 
przez 
                 ( imię i nazwisko) 
Polski Związek Wędkarski do kadry narodowej, zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień niniejszej Karty. 
 
 

 

..............................................................                     ............................................................. 
      ( miejscowość i data)                       (podpis członka kadry narodowej) 
 



Załącznik nr 9 
do Uchwały ZG PZW nr 84  
z dnia 15.10.2004 r. 

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW MARKETINGOWYCH 
CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 

 

§ 1 

1. Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają : 
1) sponsor oznacza podmiot, który zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 

Wędkarskiego oraz na podstawie zawartej umowy, posiada prawo do 
wykorzystania wizerunku członków kadry narodowej i posługiwania się ustalonym 
ze Związkiem tytułem, 

2) strój reprezentacji narodowej oznacza każdy strój, w który Polski Związek 
Wędkarski wyposaża członka kadry narodowej, w szczególności strój treningowy, 
strój startowy oraz strój oficjalny członka kadry narodowej wykorzystywany podczas 
zawodów; 

3) zawody oznaczają imprezę sportową, w której członek kadry narodowej występuje 
jako reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) okres trwania zawodów oznacza: 
a) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, czas od momentu otwarcia do momentu 
zamknięcia zawodów; 

b) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, czas od momentu wyjazdu członka kadry 
narodowej na zawody do momentu jego powrotu; 

c) także wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez 
organizatora zawodów lub Polski Związek Wędkarski, jakie pozostają 
w bezpośrednim związku z imprezą sportową, a odbywają się bądź są 
organizowane przed otwarciem lub po zamknięciu zawodów (lub 
w przypadku, gdy zawody odbywają się poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przed wyjazdem bądź po powrocie członków kadry narodowej). 

2. Działalnością konkurencyjną jest działalność polegająca na oferowaniu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych 
produktów lub usług przez jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie 
przedsiębiorcy drugiego. Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie działalność 
konkurencyjną bez względu na formę prawna działalności, sposób dystrybucji, lub 
docelowa grupę konsumentów. Kryterium decydującym jest tożsamość lub 
podobieństwo oferowanych produktów bądź warunków i charakteru świadczenia 
usług. 

§ 2 

1. Członek kadry narodowej udostępnia swój wizerunek w stroju reprezentacji narodowej 
sponsorowi Polskiego Związku Wędkarskiego, który będzie miał prawo do 
wykorzystania tego wizerunku dla swoich celów marketingowych w zakresie 
wyznaczonym przez umowę Związku z tym sponsorem oraz regulaminy tegoż Związku. 

2. Uprawnienia sponsora Polskiego Związku Wędkarskiego do wykorzystania wizerunku 
członka kadry narodowej nie obejmują prawa do posługiwania się wizerunkiem 
pojedynczego zawodnika z jednoczesnym wskazaniem jego imienia i nazwiska lub 
samego imienia i nazwiska. 



3. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania opisanych w ust.1 praw, wyłącznie przez 
czas trwania zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim umowy. 

4. Oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wyrażeniem przez członka 
kadry narodowej zgody na rozpowszechnianie wizerunku w stroju reprezentacji 
narodowej, w rozumieniu art.81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U.2000 r. Nr 80, poz.904, z późn.zm.). 

§ 3 

1. Członek kadry narodowej nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w tym w 
szczególności z praw do wizerunku, nazwiska, pseudonimu podejmując w celach 
marketingowych współpracę z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną 
wobec sponsora głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. 

2. Członek kadry narodowej nie może udostępniać swojego wizerunku w powiązaniu 
z symboliką narodową, w tym w szczególności w stroju reprezentacji narodowej innemu 
podmiotowi niż sponsor Polskiego Związku Wędkarskiego. 

3. Członek kadry narodowej ma obowiązek uzyskania zgody Polskiego Związku 
Wędkarskiego na zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym. 

4. Polski Związek Wędkarski może nie wyrazić zgody na zawarcie przez członka kadry 
narodowej umowy ze sponsorem indywidualnym w sytuacji, gdy ustali, że zawarcie lub 
wykonanie takiej umowy mogłoby zaszkodzić interesom sponsora głównego, 
a w szczególności w przypadkach wskazanych w ust.1 i 2. 

5. Postanowienia ust. 1,3 i 4 nie maja zastosowania do umów zawartych przez zawodnika 
ze sponsorem indywidualnym przed powołaniem do składu kadry narodowej. 

§ 4 

1. Wykorzystywanie przez sponsora Polskiego Związku Wędkarskiego prawa do 
wizerunku członków kadry narodowej, w szczególności może polegać na: utrwalaniu, 
zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, ulotkach i innych 
materiałach promocyjnych – w których treści umieszczony jest znak towarowy bądź inne 
oznaczenie identyfikujące sponsora bądź oferowane przez niego towary lub usługi – 
wizerunku członka kadry narodowej z powołaniem tytułu, jakim na mocy zawartej 
z Polskim Związkiem Wędkarskim może się posługiwać. 

2. Sponsor Polskiego Związku Wędkarskiego może dokonywać utrwalenia wizerunku  
członka kadry narodowej: 
1) każdorazowo, w okresie trwania zawodów; 
2) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych 

Polskiego Związku Wędkarskiego. 
3. Polski Związek Wędkarski poinformuje członka kadry narodowej o terminach oficjalnych 

telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych z odpowiednim wyprzedzeniem, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego poszczególnych członków 
kadry narodowej. 

4. Członek kadry narodowej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach zdjęciowych o jakich 
mowa w ust. 2 pkt 2). 

§ 5 

1. Członek kadry narodowej może zwolnić się z części bądź wszystkich obowiązków, 
o jakich mowa w niniejszej karcie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Polskiego 
Związku Wędkarskiego. 

2. W porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim mogą zostać ustalone warunki 
dodatkowych świadczeń zawodnika na rzecz sponsora. 

3. Członek kadry narodowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej karty oraz 
otrzymał taki sam egzemplarz jak egzemplarz niniejszy. 



 

 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Ja, ................................................................., w związku z powołaniem mnie przez Polski 

           (imię i nazwisko) 

Związek Wędkarski do kadry narodowej, będąc świadomy szczególnej roli, którą przyjdzie 

mi odegrać oraz mając na celu dobro polskiego wędkarstwa, zobowiązuję się w całym 

okresie powołania do tejże kadry, przestrzegać postanowień niniejszej karty. 

 

 

....................................................          ............................................................ 
(miejscowość i data)                      (podpis członka kadry narodowej) 

 

 



Załącznik nr 10 
do Uchwały ZG PZW nr 84 
z dnia 15.10.2004 r. 

 
 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 
TRENERA KADRY NARODOWEJ 

§ 1 

1. Trener kadry narodowej powoływany jest przez Prezydium Zarządu Głównego PZW 
na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego. 

2. Trener kadry narodowej ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej karty, 
co potwierdza własnoręcznym podpisem. 

Prawa trenera: 

1. Trener kadry narodowej wnioskuje o powołaniu zawodników do kadry narodowej oraz 
reprezentacji Polski na podstawie zapisów zawartych w „Zasadach Organizacji Sportu  
Wędkarskiego”*. Skład kadry narodowej i reprezentacji ustala GKS. 

2. Trener ma prawo typowania kierownika drużyny reprezentacyjnej jak również II-go 
Trenera lub inne osoby jeśli wymaga tego dobro drużyny i będzie to miało bezpośredni 
wpływ na wysoki wynik sportowy. 

3. Trener ma prawo zawieszania w czynnościach członka kadry narodowej i reprezentanta 
Polski jeśli wymagają tego zaistniałe okoliczności lub w sposób rażący naruszona 
została Karta praw i obowiązków członka kadry narodowej lub przepisy „Zasad 
Organizacji Sportu Wędkarskiego”. W takim przypadku trener zobowiązany jest do 
przedstawienia niezwłocznie ustnie uzasadnienia podjętej decyzji i przedłożenia jej na 
piśmie w ciągu 7 dni do Głównego Kapitanatu Sportowego. 

4. Trener ma prawo wnioskowania i typowania imprez „Grand Prix Polski”, zawodów 
klasyfikacyjnych, Mistrzostw Polski do Kalendarza Imprez Sportowych. 

5. Trener ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących zmian w „Zasadach Organizacji 
Sportu Wędkarskiego”* i regulaminów zawodów w swojej dyscyplinie. 

6. Trener ma prawo uczestniczenia w imprezach z cyklu „Grand Prix Polski” i M.P. 
Podczas pobytu na zawodach ma prawo zajmować stanowisko oraz reagować na 
zauważone nieprawidłowości organizacji zawodów, pracy sędziów i zachowań. 
Ma prawo dokonywać oceny: organizatora, sędziów i zawodników. Ocenę przesyła 
w ciągu 7 dni od daty zakończenia zawodów do Zespołu Sportu. 

7. Ma prawo uczestniczenia w tworzeniu preliminarza Funduszu Sportu w zakresie swojej 
dyscypliny określając potrzeby. 

Obowiązki trenera: 

1. Przygotowuje kadrę narodową w swojej dyscyplinie do imprez międzynarodowych. 
Ponosi odpowiedzialność za wyniki reprezentacji w tych imprezach. 

2. Zobowiązany jest do przedstawienia Harmonogramu przygotowań i wyjazdu 
reprezentacji na imprezy międzynarodowe, planu finansowego, założeń wynikowych 
oraz złożenia sprawozdania w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. 

3. 3. Zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Sportu w zakresie realizacji 
Harmonogramu wyjazdu i dyscypliny finansowej oraz realizacji zadań sportowych. 

4. Zobowiązany jest do stałej obserwacji bezpośredniego zaplecza kadry narodowej, 
doskonalenia własnych umiejętności i przekazywania ich zawodnikom. 

5. Zobowiązany jest do znajomości obowiązujących przepisów w zakresie sportu oraz 
decyzji GKS. 



6. Inicjuje i współuczestniczy w tworzeniu i zawieraniu umów sponsorskich oraz nadzoruje 
ich realizację. 

7. Składa roczne i okresowe sprawozdania z imprez krajowych i zagranicznych w zakresie 
prowadzonej przez niego dyscypliny. 

 

 

 
 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Ja, ......................................................................................., w związku z powołaniem mnie 

na trenera                   (imię i nazwisko) 

kadry narodowej w dyscyplinie ................................................................., zobowiązuję się 

do przestrzegania postanowień niniejszej Karty. 

 

 
 

...................................................................           ................................................................ 
(miejscowość i data)                        (podpis trenera kadry narodowej) 
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II.1. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH   (tekst jednolity) 

1. RODZAJE ZAWODÓW. 

1.1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach: 

 spławikowej; 

 spinningowej; 

 muchowej; 

 rzutowej; 

 morskiej; 

 podlodowej; 

 spławikowej osób niepełnosprawnych; 

 gruntowej (Feeder); 

 karpiowej. 
1.2. Zawody wędkarskie dzielą się na: 

 mistrzowskie; 

 ogólnopolskie z cyklu "Grand Prix Polski” (GPP); 

 eliminacyjne; 

 towarzyskie. 
1.3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach 

wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek), kadetów (dzieci) 
oraz osób niepełnosprawnych. 

Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 
seniorzy: w dyscyplinie spławikowej    - powyżej  25 lat; 
  w pozostałych dyscyplinach   - powyżej 18 lat; 
kobiety: w dyscyplinie spławikowej i rzutowej  - powyżej 18 lat; 
niepełnosprawni: w dyscyplinie spławikowej   - powyżej 15 lat; 
młodzież (U 25) : w dyscyplinie spławikowej   - od 21 do 25 lat; 
juniorzy (U 20) : w dyscyplinie spławikowej   -   do 20 lat; 
 w dyscyplinie rzutowi      -   do 18 lat; 
 w dyscyplinie spinningowej i muchowej  - od 14 do 18 lat*; 
kadeci (U 15) : w dyscyplinie spławikowej    -   do 15 lat; 
  w dyscyplinie rzutowej   -   do 14 lat. 

* do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz 

obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok 

urodzenia. 

Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile 
do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku. 

1.4. Młodzież U-25 ma prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu 
rozgrywek może startować wyłącznie w jednej kategorii. Juniorzy U-20 i Kadeci  
U-15 mają prawo startu i nagradzania w swojej kategorii i kategorię wyżej. 

1.5. Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, klubu, okręgu i kraju. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH 

2.1. Zasady ogólne 

2.1.1. W Mistrzostwach Polski, oraz zawodach ogólnopolskich „Grand Prix” mogą uczestniczyć 
członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję sportowca oraz 
aktualne badania lekarskie. Mogą również startować zaproszeni zawodnicy 
zagranicznych związków wędkarskich. 
Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie wędkarskiego sportu 
wyczynowego określa Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji. (cz. I ZOSW). W 
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zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nieposiadające 
licencji. 

2.1.2. Licencję przyznaje i pozbawia, Główny Kapitanat Sportowy. Licencję przyznaje się na 
czas określony lub bezterminowo. 

2.1.3. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem 
łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator. 

2.1.4. Uczestnik zawodów morskich musi posiadać zezwolenie właściwego urzędu 
uprawnionego do wydawania pozwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb na 
morzu. W zawodach pełnomorskich powinien posiadać również dokument uprawniający 
do przekroczenia granicy, zgodnie z aktualnymi przepisami o ruchu granicznym. Do 
udziału w zawodach morskich dopuszcza się zawodników, którzy osiągnęli wiek 18 lat. 

2.2. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych. 

2.2.1. Mistrzostwa Koła i Klubu. 

Prawo startu w zawodach o mistrzostwo koła i klubu we wszystkich dyscyplinach mają 
wszyscy członkowie koła i klubu. 

2.2.2. Mistrzostwa Okręgu 

W Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, muchowej 
i podlodowej we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą ubiegłoroczni 
mistrzowie Okręgów, zawodnicy kół i klubów – członkowie danego Okręgu. Liczbę 
uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny organ do 
tego upoważniony. (np. Okręgowy Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez Zarząd 
Okręgu. organ). 
W przypadku przekroczenia określonego limitu, uczestników mistrzostw ustala się 
w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału 
w eliminacjach ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry narodowej. 

2.3. Mistrzostwa Polski. 

Mistrzostwa Polski we wszystkich dyscyplinach i kategoriach można rozgrywać, jako 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego 
Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych 
zawodników, który posiada obywatelstwo polskie. 

2.3.1. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie spławikowej. 

Indywidualny Mistrz Polski seniorów, kobiet, osób niepełnosprawnych, młodzieży  
U25, juniorów U20 oraz kadetów wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw 
Polski. Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji drużynowej cyklu zawodów 
Grand Prix Polski – do klasyfikacji brane są wyniki wszystkich zawodów. 
Klubowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu imprez „Grand Prix Polski” ze składu drużyn, 
do klasyfikacji brane są wyniki 3 seniorów (oddzielna klasyfikacja – 100% zawodów). 

2.3.2. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie spinningowej. 

Indywidualny Mistrz Polski seniorów i juniorów wyłaniany jest podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski. 

Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Mistrzostw Polski Teamów.  

2.3.3. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie muchowej. 

Indywidualny i drużynowy Mistrz Polski seniorów i juniorów wyłaniany jest podczas 
Mistrzostw Polski seniorów i juniorów. 

2.3.4. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie podlodowej. 
Indywidualny i Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji rozegranych imprez 
z cyklu „Grand Prix Polski”. 
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2.3.5. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie morskiej. 
Indywidualny Mistrz Polski oraz Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas 
Mistrzostw Polski, zarówno w zawodach rozgrywanych z kutrów jak i z plaży. 

2.3.6. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie rzutowej. 
Indywidualny Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu zawodów rzutowego Pucharu Polski. 

2.3.7. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie gruntowej (feederowej). 

 

2.3.8. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie karpiowej. 
 
 

2.3.9. W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować 
poza konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza 
koła, klubu, okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy. 

2.4. Zawody międzynarodowe, towarzyskie. 

2.4.1. W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy 
wytypowani przez właściwe kapitanaty. 

2.4.2. W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator. 

2.5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w zawodach 
rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej. W dyscyplinie spinningowej, tylko 
w Mistrzostwach Polski Teamów. 
 W przypadku kontuzji odniesionej w czasie tury zawodów, zawodnik może być 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego na oficjalnym dokumencie (karta 
zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie może być zmieniony. Na zastępstwo 
zawodnika musi wydać zgodę Sędzia Główny. 

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

3.1. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mogą być pobierane opłaty startowe od 
zawodników. 

3.2. Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników 
pokrywają kluby i koła. 

3.3. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników 
pokrywają okręgi. Koszty udziału w zawodach „Grand Prix Polski” ponoszą startujący 
zawodnicy bądź ich kluby. 

3.4. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, 
zgodnie z ustaleniami. 

3.5. Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od okręgu), 
ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na zanęty 
i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW 
delegującej zawodnika.  

3.6. Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego 
kapitanatu sportowego.  

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH 

4.1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w danej dyscyplinie w poszczególnych kategoriach 
i klasyfikacjach otrzymują tytuły mistrzów Koła, Klubu, Okręgu i Polski. Zdobywcy 2 i 3 
miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza. 
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4.2. We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 
1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach. 

4.3. W zawodach o mistrzostwo okręgu, mistrzostwach Polski i Grand Prix  Polski 
wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom. 

4.4. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie 
zwycięzców sektorów lub tur. 

4.5. Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji 
drużynowej, medale i imienne dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz klub 
i okręg PZW.  

4.6. We wszystkich zawodach sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. 

4.7. Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za bieżący rok, którzy zajęli miejsca 1-6 
w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. 

4.8. Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście, 
stosownie do specyfiki dyscypliny. 

5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW 

5.1. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są: 

 o mistrzostwo koła, klubu, okręgu - odpowiednie zarządy tych jednostek; 

 o mistrzostwo Polski, międzynarodowych i międzypaństwowych – Zarząd Główny 
PZW, który może zlecić organizację zawodów jednemu z okręgów PZW; 

 ogólnopolskich z cyklu „Grand Prix Polski” - odpowiedni okręg PZW lub klub za 
pośrednictwem macierzystego okręgu; 

 zawodów towarzyskich różnych szczebli - zarządy jednostek organizacyjnych PZW 
lub osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW. 

5.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozegrane w minimum dwóch 
turach. Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów. 
(dotyczy dyscypliny spławikowej, spinningowej, muchowej i podlodowej). Zawody 
mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed planowaną 
datą Mistrzostw Polski. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, zawody dwuturowe uznaje się za odbyte 
po rozegraniu jednej tury, a zawody trzyturowe, po rozegraniu dwóch tur. 

5.3. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne 
z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich 
regulaminowy przebieg. 

5.4. W zawodach wszystkich dyscyplin wędkarskich przyjmuje się jednakowe zasady 
wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach: 

 na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu; 

 na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka 
terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody; 

 na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie 
rosnąco zgodnie z naturalnym nurtem. 

5.5. Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem 
losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób 
jednoznaczny i czytelny. Przyjmuje się literowe oznaczenia sektorów: A, B, C... 

Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach: 

 w przypadku stanowisk jednoosobowych – A1, A2, A3...; 

 w przypadku stanowisk wieloosobowych (np. trzyosobowych) – A123, A456... 
5.6. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej liczba sektorów musi być 

równa liczbie zawodników drużyny (nie dotyczy Spinningowych Mistrzostw Polski 
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Teamów), a w dyscyplinie spławikowej i podlodowej, każdy sektor musi być 
podzielony na dwa podsektory (podsektory nie dotyczą zawodów w dyscyplinie: 
spławikowej do 15 zawodników, a w podlodowej i gruntowej do 25 zawodników 
w sektorze). 

W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny. 

5.7. We wszystkich dyscyplinach i rodzajach zawodów obowiązuje zasada przydzielania 
zawodnikom sektorów, stanowisk, numerów startowych, jednostek pływających, na 
podstawie losowania w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania 
dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela. 

5.8. W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla 
każdej z tur zawodów dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach 
kolejnych tur zawodów z uwzględnieniem zasady, że w dyscyplinie spinningowej 
i muchowej zawodnik musi łowić w kolejnych turach zawodów w innym sektorze. 

5.9. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej. 
Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach 
zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej. Organizator jest zobowiązany do 
zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach. 
Pozostałe szczegóły techniczne dotyczące losowań podano w regulaminach dyscyplin 
wędkarskich. 

5.10. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności 
minimalnej 5 gramów. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie 
z regułami matematycznymi) do 5 gramów.  

Ponadto obowiązują zasady: 

 ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną tą samą  wagą, 

 ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu 
w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.  

Organizator zawodów we wszystkich dyscyplinach jest odpowiedzialny za dostarczenie 
wag w ilości i jakości, spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej 
zawodów. 

5.11. We wszystkich dyscyplinach wędkarskich przyjmuje się następującą definicję pomiaru 
długości ryby: „za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem 
pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia 
powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej 
części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”. 
Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1mm. Organizator 
jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość 
skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez 
komisję sędziowską zawodów. Zgodnie z R.A.P.R. za rybę wymiarową uznaje się rybę 
o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego. 

5.12. We wszystkich dyscyplinach przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza 
się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów 
(tury).  
W dyscyplinie muchowej dopuszcza się zaliczenie ryby zaciętej w czasie zawodów, 
a wyholowanej w czasie nie dłuższym niż 10 minut po sygnale końca zawodów, 
a w dyscyplinie morskiej ryba holowana w czasie sygnału koniec łowienia zalicza się do 
wyniku. 
Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych 
zalicza się do połowu. W dyscyplinie muchowej,  spinningowej i morskiej ryby zahaczone 
poza głową (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych) nie są zaliczane do 
punktacji. 

5.13. Organizator zawodów od szczebla międzyokręgowego wzwyż jest zobowiązany 
udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska 
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zawodów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się 
podobnymi warunkami naturalnymi i podobnym rybostanem. Trening powinien trwać tyle 
czasu, co właściwe zawody i odbywać się w tych samych godzinach, co planowana 
impreza. 

5.14. Organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłącza łowisko 
zawodów spod wędkowania amatorskiego na czas zawodów, a dla zawodników 
dyscypliny muchowej i spinningowej od poniedziałku poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
zawodów. 

5.15. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które 
uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym, 
zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze, decyzje podejmuje Sędzia Główny  
w porozumieniu z Komisją Sędziowską i organizatorem.  
W razie przeprowadzenia oficjalnego treningu i braku możliwości rozegrania dalszej 
części zawodów na łowisku głównym, w dniu następnym przeprowadza się na łowisku 
rezerwowym ponowny oficjalny trening oraz jedną turę zawodów.  

5.16. W przypadku zawodów rangi mistrzostw okręgu, koła i kluby są zobowiązane do 
pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu. W przypadku 
rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni 
przed terminem zawodów. 

5.17. Ilościowe zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla 
ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy. 
W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów 
wraz z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi 
najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach 
Okręgu zawodnika uprawnionego do startu w MP lub braku możliwości startu Mistrza 
Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona do zgłoszenia), uprawnienia nabywa 
kolejny zawodnik nie posiadający takich uprawnień. Wyjątek stanowią zgłoszenia do 
mistrzostw Polski w wędkarstwie morskim - imienne zgłoszenia drużyn należy przesłać 
organizatorom na 6 tygodni przed mistrzostwami. 

5.18. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów 
eliminacyjnych nie będą honorowane. Wyjątek stanowią zgłoszenia do Mistrzostw Polski 
w wędkarstwie morskim wówczas, gdy nie rozegrano zawodów eliminacyjnych. Protokoły 
przekazane z okręgów organizator Mistrzostw Polski zwraca do GKS wraz z protokołem 
Mistrzostw. 

5.19. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas 
zawodów centralnych należy w widocznym miejscu wywiesić flagę państwową i flagę 
PZW, jak również transparent informujący o charakterze imprezy. W przypadku zawodów 
międzynarodowych należy wywiesić flagi państwowe uczestników zagranicznych. 
W czasie otwarcia i zamknięcia mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych 
obowiązuje ceremonia wciągnięcia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy 
oraz odegrania hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi 
PZW. 

5.20. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny mistrz Polski 
w asyście pozostałych medalistów. W przypadku mistrzostw Polski rozgrywanych 
jednocześnie w klasyfikacji drużynowej, poczet flagowy stanowi aktualny indywidualny 
mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny mistrzowskiej. 

5.21. Przy organizacji wszystkich zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów, 
a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu 
do miejsca zbiórki czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie 
szkice sytuacyjne. 
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5.22. Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny (szczególnie w zawodach spławikowych) 
zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk 
zawodników. 

5.23. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany wywieszać wyniki po każdej 
turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu. 
Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, główna komisja sędziowska jest 
zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu 
zawodów (w dyscyplinie muchowej do 3 godz.). jednak nie później niż 30 minut przed 
ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców. 

5.24. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do 
Głównej komisji sędziowskiej w przypadku: 

 swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, 

 sprostowania pomyłki w trakcie ważenia (mierzenia) złowionych ryb, 

 wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu 
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych 
wyników. 

Protest może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej 
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. 
Protesty powinny być składane na piśmie, są wolne od kaucji. Protesty rozpatruje główna 
komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby. 
Od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem 
wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do Sędziego Głównego.  

5.25. Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW. Organizator jest 
zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania 
zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania odnośnego pokwitowania oraz 
bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania. 

5.26. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu 
otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników 
i uroczystego zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność 
zawodnikowi dopisuje się 25% maksymalnych punktów sektorowych 
(z zaokrągleniem górę) do klasyfikacji ogólnej. 

5.27. Oficjalne wyniki zawodów organizator jest zobowiązany przekazać wszystkim 
uczestnikom zawodów, klubom, okręgom, mediom, GKS, organizacjom zagranicznym 
i trenerowi kadry narodowej w ciągu 2 tygodni po zakończeniu zawodów. 

5.28. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski i ogólnopolskich z cyklu Grand Prix Polski 
podlegają kontroli przez GKS PZW. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, GKS po 
wykryciu nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji wyników. Koszty naprawy 
wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów. 

5.29. W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej we wszystkich 
dyscyplinach wędkarskich obowiązuje jedna klasyfikacja. W rocznej krajowej 
klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani. 

5.30. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb, 
korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za 
przestrzeganie zasad w nim zawartych. 

5.31. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości 
zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje 
zdyskwalifikowany w całych zawodach.  
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II. 2. SPRAWY SĘDZIOWSKIE. 

1. REGULAMIN SĘDZIÓW WĘDKARSKICH. 

1.1. Podstawowym zadaniem sędziego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów wędkarskich. 

1.2. Sędzią wędkarskim wszystkich szczebli może być każdy członek PZW, obywatel 
Rzeczpospolitej Polskiej, o nienagannej postawie, sprawny psychicznie i fizycznie, który 
ukończył 18 lat i uzyskał licencję sędziowską. 

1.3. Ustala się następujący podział na klasy sędziowskie: 

a) sędzia klasy podstawowej: 

 w dyscyplinach wędkarskich; 

 w dyscyplinie rzutowej; 
b) sędzia klasy okręgowej: 

 w dyscyplinach wędkarskich; 

 w dyscyplinie rzutowej. 
c) sędzia klasy krajowej: 

 w dyscyplinach wędkarskich; 

 w dyscyplinie rzutowej; 
d) sędzia klasy międzynarodowej  

1.4. Wymagania stawiane sędziom: 
a) sędzią klasy podstawowej może zostać członek PZW, który wykaże się przed 

komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS znajomością regulaminów 
zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej i praktyczną 
umiejętnością sędziowania; 

b) sędzią klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej 
może zostać aktywny sędzia klasy podstawowej danej dyscypliny, który po co 
najmniej 2 – letnim wykonywaniu funkcji sędziego, wykaże się przed komisją 
egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS – znajomością zasad organizacji 
sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny, przepisów dotyczących spraw 
sędziowskich oraz  praktyczną umiejętnością sędziowania odpowiednich dyscyplin. 

c) sędzią klasy krajowej w dyscyplinach wędkarskich lub dyscyplinie rzutowej może 
zostać aktywny sędzia klasy okręgowej, o co najmniej 3 -letnim stażu w danej 
dyscyplinie, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez GKS 
znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny, 
przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz praktyczną umiejętnością 
sędziowania na różnych funkcjach sędziowskich. 

d) sędzią klasy międzynarodowej może zostać aktywny sędzia klasy krajowej mający 
co najmniej 3 - letni staż w tej klasie, posiadający znajomość rozgrywania zawodów     
międzynarodowych oraz co najmniej jednego oficjalnego języka C.I.P.S. Egzaminy 
przeprowadza się centralnie dwa razy w ciągu roku (sesja wiosenna i jesienna). 
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powołanej przez właściwy OKS musi być 
sędzia posiadający wyższą klasę od klasy egzaminu. Członkami komisji 
egzaminacyjnej muszą być sędziowie. Sędzią aktywnym uznany może być sędzia, 
który sędziował w danym roku co najmniej 5 zawodów. 

1.5. Tytuły i licencje sędziowskie przyznają: 
a) sędziemu klasy podstawowej i okręgowej Zarządy Okręgów na wniosek okręgowych 

kapitanatów sportowych; 
b) sędziemu klasy krajowej – Główny Kapitanat Sportowy 
c) sędziemu klasy międzynarodowej - Federacja C.I.P.S., I.C.S.F. na wniosek 

Prezydium Zarządu Głównego. 
1.6. Prawa i obowiązki sędziego: 
 Sędzia powinien: 
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a) pełnić funkcje sędziowskie w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminów 
zawodów wędkarskich oraz Regulaminu Sędziów PZW; 

b) .przestrzegać zasad etyki sportowej i wędkarskiej oraz dbać o jej wdrażanie na 
imprezach sportowych; 

c) .korzystać z wyróżnień za pracę społeczną w ramach przepisów obowiązujących 
w PZW oraz otrzymywać bezpłatnie licencję i odznakę sędziowską; 

d) uczestniczyć w kursach i zgrupowaniach organizowanych dla sędziów przez właściwy 
kapitanat sportowy; 

e) informować właściwy kapitanat sportowy (najpóźniej do 3 dni po zakończeniu 
zawodów) o stwierdzonych podczas zawodów wykroczeniach zawodników, 
organizatorów lub sędziów. 

1.7. Sędziemu, wyznaczonemu do sędziowania poza miejscem zamieszkania, przysługuje 
zwrot kosztów podróży wg przepisów obowiązujących w PZW, oraz odpłatność za 
sędziowanie według ustalonych stawek przez GKS. 

1.8. Ważność licencji sędziowskiej wynosi 3 lata. Licencje (poza krajową i międzynarodową) 
przedłuża okręgowy kapitanat sportowy. OKS winien przeprowadzić weryfikację sędziów 
klasy podstawowej i okręgowej w przypadku wprowadzenia zmian w regulaminach lub 
w razie wyraźnego braku aktywności sędziego, nie rzadziej niż raz na 3 lata.  
Weryfikację sędziów klasy krajowej przeprowadza Główny Kapitanat Sportowy 
z inicjatywy własnej raz na 3 lata lub na wniosek właściwego OKS.  
Sędzia, który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną 
klasę niżej, a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską. 

1.9. Skład zespołów sędziowskich poszczególnych imprez sportowych jest ustalany przez 
kapitanaty sportowe w porozumieniu z upoważnionym członkiem prezydium. 
a) w zawodach na szczeblu koła, klubu główna komisja sędziowska winna się składać 

z sędziów klasy (co najmniej) okręgowej, a w szczególności sędzia główny.  
W pozostałych zawodach z sędziów klasy krajowej; 

b) na Mistrzostwa Polski, i zawody z cyklu „ Grand Prix” Główny Kapitanat Sportowy 
wyznacza sędziego głównego spośród sędziów klasy krajowej. Koszty udziału 
Sędziego Głównego w Mistrzostwach Polski pokrywa ZG PZW. Koszty udziału 
Sędziego Głównego w imprezach z cyklu Grand Prix stanowią koszty organizacyjne 
zawodów. 
Sędzia Główny zobowiązany jest do przekazania do GKS pisemnego sprawozdania 
zawierającego ocenę wszystkich faz rozgrywania zawodów w zakresie i na druku 
ustalonym przez Główny Kapitanat Sportowy (zał. Nr 1). 

1.10. Całością spraw sędziowskich, a w szczególności organizacją szkolenia sędziów, 
naborem kandydatów, przeprowadzaniem egzaminów, typowaniem obsad komisji 
sędziowskich na imprezy, oceną aktywności sędziów, ich weryfikacją, kierują kolegia 
sędziowskie działające przy okręgowych kapitanatach sportowych i Głównym 
Kapitanacie Sportowym, w składzie co najmniej 5-co osobowym. Przewodniczącym 
kolegium sędziowskiego jest członek kapitanatu sportowego. 

1.11. Ukaranie sędziego za wykroczenia popełnione w czasie pełnienia funkcji następuje po 
uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Podkomisję 
ds. dyscypliny w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „Przepisy dyscyplinarne sportu 
wędkarskiego”. 

1.12. Ewidencję sędziów prowadzą: 
a) Okręgowy kapitanat sportowy – dla sędziów klasy podstawowej, klasy okręgowej 

i klasy krajowej (w zakresie kart ewidencyjnych); 
b) Główny Kapitanat Sportowy – dla sędziów klasy międzynarodowej i klasy krajowej 

(w zakresie imiennych wykazów aktywnych sędziów). 



 11 

2. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW. 

2.1. KOMISJA SĘDZIOWSKA. 

Dyscypliny wędkarskie: 

a) komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, sędzia 
sekretarz, sędziowie sektorowi, sędziowie wagowi (miarowi) oraz sędziowie kontrolni; 

b) główną komisję sędziowską stanowią; sędzia główny, zastępca sędziego głównego, 
sędzia sekretarz, sędziowie sektorowi; 

c) podczas zawodów na szczeblu koła, klubu pożądane jest powołanie jednego 
sędziego kontrolnego na 2-4 zawodników, natomiast na szczeblu okręgu 
i centralnym, jednego sędziego kontrolnego na dwóch zawodników. 
Na zawodach międzynarodowych powołuje się jednego sędziego na jednego 
zawodnika. 

Dyscyplina rzutowa: 

a) komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, sędzia 
sekretarz, kierownicy rzutni oraz sędziowie punktowi; 

b) główną komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, 
sędzia sekretarz i kierownicy rzutni; 

c) c)  zaleca się obsadę minimum kierownik rzutni i 1-2 sędziów punktowych na każdej 
rzutni, którzy mogą dzielić się obowiązkami. 

2.2. OBOWIĄZKI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ: 

a) dokonuje lustracji terenu zawodów i jego zgodności z wymogami regulaminu oraz 
sprawdza wykonanie innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego 
rozegrania zawodów, przeprowadza losowanie; 

b) przed przyjęciem od organizatorów terenu zawodów, komisja sędziowska może 
zażądać usunięcia stwierdzonych braków i nieprawidłowości; 

c) dokonuje odprawy kierowników lub zawodników ekip, omawiając kwestie organizacyjne, 
istotne postanowienia regulaminu, czas trwania zawodów i rodzaje sygnałów; 

d) przeprowadza losowanie; 
e) rozpatruje protesty (odwołania) i o powziętych decyzjach powiadamia zainteresowane 

osoby; 
f) waży, mierzy przedłożone przez zawodnika ryby i dokonuje obliczenia wyników 

w poszczególnych klasyfikacjach; 
g) ogłasza wyniki zawodów. 

2.3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 

Sędzia Główny: 

a) czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zawodów; 
b) przeprowadza odprawę z komisją sędziowską celem omówienia spraw 

z prawidłowym przebiegiem zawodów; 
c) przydziela sędziom funkcje; 
d) wyklucza sędziów popełniających poważne błędy lub nie wypełniających swoich 

obowiązków; 
e) uchyla lub prostuje omyłkowe decyzje sędziów oraz rozstrzyga kwestie sporne; 
f) wyklucza zawodników dopuszczających się wykroczeń nie licujących z zachowaniem 

sportowca; 
g) dokonuje odprawy z kierownikami ekip lub zawodnikami i nadzoruje losowanie; 
h) ogłasza wyniki zawodów; 
i) rozpatruje protesty, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z kwitem opłaconego 

wadium; 
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j) decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i obowiązkowo musi być dołączona do 
protokołu zawodów. 

Zastępca sędziego głównego: 

a) wykonuje zadania zlecone przez sędziego głównego; 
b) w razie niedyspozycji sędziego głównego lub z jego upoważnienia przejmuje jego 

prawa   i obowiązki. 
Sędzia sekretarz: 

a) prowadzi sekretariat zawodów; 
b) przygotowuje numery do losowania, listy zawodników i zestawienia wyników; 
c) nadzoruje wypełnianie kart startowych zawodników i wręcza je sędziom sektorowym, 

a po zakończeniu zawodów dołącza je do protokółu; 
d) sporządza protokół zawodów i przekazuje go organizatorom w ciągu trzech godzin 

od czasu oficjalnego zakończenia zawodów; 
e) w trakcie trwania zawodów potwierdza sędziom fakt sędziowania w ich książeczce 

ewidencji sędziowań. 
Sędzia sektorowy: 

a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów w swoim sektorze, 
a w szczególności  nadzoruje pracę sędziów kontrolnych; 

b) sprawdza czy zawodnicy i sędziowie zajęli właściwe stanowiska i informuje o tym 
sędziego głównego, wręcza sędziom kontrolnym karty startowe zawodników; 

c) bierze udział w ważeniu (mierzeniu) ryb w swoim sektorze, jest odpowiedzialny za 
poprawność tych pomiarów; 

d) przekazuje sędziemu głównemu zgłoszone protesty (odwołania), które wpłynęły na 
piśmie; 

e) bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty i przynęty oraz 
długości używanych wędzisk, jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie tych 
pomiarów. 

Sędzia wagowy (miarowy): 

a) waży (mierzy) złowione ryby w obecności sędziego sektorowego, sędziego 
kontrolnego oraz zawodnika lub jego przedstawiciela; 

b) sprawdza czy ryby przedstawione do wagi nie mają w organizmie elementów 
zwiększających sztucznie ich ciężar lub nie są celowo uszkodzone (złamany 
kręgosłup) i nie mają znamion nieświeżej ryby; 

c) rejestruje uzyskany wynik w karcie startowej zawodnika potwierdzając to podpisem 
swoim i zawodnika lub jego przedstawiciela; 

d) bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty, i przynęty 
oraz długości używanych wędzisk. 

Sędzia kontrolny: 

a) czuwa nad sprawnym przebiegiem zawodów nie dopuszczając do ich zakłócenia przez 
osoby postronne; 

b) zwraca uwagę na przestrzeganie regulaminu zawodów przez zawodników, 
kierowników drużyn i trenerów, zwłaszcza pod kątem zajęcia stanowiska zgodnie 
z losowaniem; 

c) rejestruje na karcie startowej złowione i zgłoszone przez zawodnika ryby, odnotowuje 
(w zawodach rozgrywanych na żywej rybie) długość ryby, gatunek oraz godzinę 
i minutę zgłoszenia (w zawodach spinningowych rozgrywanych metodą klasyczną) 
złowienia kompletu, potwierdzając podpisem własnym i zawodnika; 

d) notuje na karcie startowej zawodnika naruszenie przez niego regulaminu, czas 
i charakter tych wykroczeń, informując o tym sędziego sektorowego, a po zakończeniu 
zawodów referuje to na posiedzeniu głównej komisji sędziowskiej; 

e) informuje zawodnika o dokonanych w karcie startowej uwagach; 
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f) przekazuje ryby sędziemu wagowemu (miarowemu) i jest obecny przy ich ważeniu 
(mierzeniu), uzyskuje podpis zawodnika akceptujący uzyskany wynik. 

Sędzia kierownik rzutni (w zawodach rzutowych): 

a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów na swojej rzutni, a w szczególności 
nadzoruje pracę sędziów punktowych, z którymi dzieli się obowiązkami; 

b) w sprawach spornych punktów decyduje o ważności rzutu; 
c) wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie 

z harmonogramem startów; 
d) sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu, po zakończeniu 

konkurencji przeprowadza losowo kontrolę sprzętu zawodników; 
e)  kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu; 
f) ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając 

wynik zawodnikowi po każdym rzucie; 
g) notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki, oznacza i mierzy rzuty odległościowe; 
h) po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje 

oryginał karty startowej sędziemu sekretarzowi; 
i) decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie 

kolejności startowej; 
j) sprawdza w konkurencjach muchowych przed startem, czy mucha jest zgodna 

z regulaminem  
Sędzia punktowy (w zawodach rzutowych): 

a) wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie 
z harmonogramem startów; 

b) sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu. Po zakończeniu 
konkurencji przeprowadza losowanie kontroli sprzętu zawodnika. Losowanie polega na 
wyciągnięciu jednego losu spośród pięciu. Jeden oznakowany los jest informacją do 
podjęcia kontroli sprzętu przez komisję sędziowską wyznaczoną przez Sędziego 
Głównego zawodów; 

c) kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu; 
d) ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając 

wynik  zawodnikowi po każdym rzucie; 
e) notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki; 
f) oznacza i mierzy rzuty odległościowe; 
g) po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje 

oryginał  karty startowej sędziemu sekretarzowi; 
h) decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie 

kolejności startowej. 

Sędzia sekretarz (dodatkowo w zawodach rzutowych): 

a) sumuje wyniki w poszczególnych wielobojach i ustala zajęte miejsca; 
b) przekazuje sędziemu głównemu nazwiska zawodników którzy osiągnęli identyczne 

wyniki punktowe w poszczególnych konkurencjach i powinni stanąć do walk 
barażowych. 

2.4. PROTOKÓŁ ZAWODÓW 

Protokół zawodów powinien zawierać: 

a) datę i miejsce zawodów ze wskazaniem organizatora; 
b) skład głównej komisji sędziowskiej; 
c) ocenę przygotowania organizacyjnego zawodów; 
d) liczbę zawodników i zespołów zgłoszonych, startujących i zdyskwalifikowanych  z podaniem 

powodów ich dyskwalifikacji; 
e) kolejność zawodników i zespołów według uzyskanych wyników; 
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f) wykaz nagród i upominków wręczonych zawodnikom i drużynom; 
g) ewentualne protesty i sposób ich załatwienia; 
h) podpisy członków głównej komisji sędziowskiej; 
i) termin przesyłania protokołów z mistrzostw Polski i zawodów Grand Prix do biura ZG PZW - 

14 dni. 
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Zał. Nr 1. Wzór notatki sędziego głównego zawierającej ocenę faz rozgrywania zawodów  

 

……………………………………. 

data    

N O T AT K A  

z przebiegu zawodów - ................................................................................................................... 

Data zawodów:.......................... liczba tur:….................. w godz.:.................................................. 

Miejsce zawodów:…............................................... woda ………................................................... 

Organizator:..................................................................................................................................... 

Liczba drużyn:.......................... zawodników:........................ w tym kadra:.................................... 

Sędzia główny-................................................... liczba sędziów:.................................................... 

Zakwaterowanie i wyżywienie: ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena przygotowania zawodów: .................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Dyskwalifikacje:............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Protesty :......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Odwołania........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena pracy Komisji Sędziowskiej:................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Uwagi dotyczące przebiegu zawodów:............................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

 

……………………………….. 

(podpis sędziego głównego) 
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Zał. Nr 2 

................................. dnia ........................................ 

D E C Y Z J A  

 

Głównej Komisji Sędziowskiej ........................................................................................................ 

W związku z wniesieniem protestu przez Kol. ................................................................................ 

z ............................................................... w sprawie:…................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Główna Komisja Sędziowska w składzie: 

 Sędzia główny ………........................................................................................................... 

 Z-ca sędziego głównego ...................................................................................................... 

 Sędzia sekretarz .................................................................................................................. 

 Sędziowie sektorowi ............................................................................................................ 

po zapoznaniu się z: 

 odwołaniem – protestem Kol. ......................................................................................... 
(w załączeniu) 

 wysłuchaniu świadka/ów Kol. ...................................................................................... 

 wysłuchaniu wyjaśnień Kol. ........................................................................................... 

P o s t a n a w i a  

na podstawie „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”  

rozdz ….….. str ……..… pkt. ………………….. 

. …………………………………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................................................................................... 

Kol. ............................................................................................. przysługuje prawo złożenia 
odwołania na piśmie do Sędziego Głównego w ciągu 30 minut od otrzymanej decyzji, po 
wpłaceniu w biurze zawodów wadium, w wysokości ………….............. zł.  

 

 

 

Otrzymałem :        Podpisy komisji: 

Dnia ..............................................    ………………………………….. 

Godz. ............................................    ………………………………….. 

.......................................................    ………………………………….. 

/podpis zawodnika / 

 

.  
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Zał. Nr 3  (Wzór decyzji Sędziego Głównego)  

................................... dnia ................................. 

 

D E C Y Z J A  N r  ................. 

 

Sędzia Główny zawodów 
.........................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko Sędziego Głównego) 

 

rozpatrzył odwołanie zgłoszone przez 
......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

i po zapoznaniu się z  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

podjął decyzję 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Zgodnie z pkt. ........................................ „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego„ 

orzeka: 

 zwrot wpłaty wadium *                                                                                                                      

 przekazanie wpłaty wadium na konto sportu ZG PZW*. 

 

 

 

Podpis Sędziego Głównego 

 

................................................ 

* niepotrzebne skreślić 
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Zał. Nr 4                                                           
 
                                                                 
..........................................        .……………………. 
 /pieczątka Okręgu /Klubu/                         /data/ 

 
KARTA Z G Ł O S Z E N I A  

 
Zarząd Okręgu/Klubu/* ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zgłasza udział drużyny/zawodnika/* 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 

na: ………………………….……………………………………………………………………………… 
/ pełna nazwa zawodów/ 

Lp. 
Nr 

druż. 
Nazwisko i Imię 

zawodnika 
Data 

urodzenia 
Kategoria 

Nr 
licencji 

Zajęte 
miejsce 

w klasyfikacji 
ogólnej za 

rok 
poprzedni. 

Przynależność 
zawodnika do 

Okręgu 

1  

 

      

2        

3        

4        

5        

6        

Zawodnicy indywidualni  

1         

2         

3         

Zawodnicy rezerwowi  

1         

2         

3         

 
Trener: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Kierownik drużyny:    ………………………………………………………………………………….. . 

 
Opłatę startową /pełna* w wysokości ……………………….. przekazano na konto w dniu ……………………… 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………………… E-mail …………………………………………………………..  

 
Dane do faktury ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
         
         /pieczątka i podpis zgłaszającego/ 
 
*- niepotrzebne skreślić 
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Zał. Nr 4 a (dyscyplina spinningowa)                                                       
                                            
..........................................        .…………………………….. 
 /pieczątka Okręgu/Klubu/                          /data/ 

 

KARTA Z G Ł O S Z E N I A  
 
Zarząd Okręgu/Klubu/* ………………………………………………………………….…………………………………… 
zgłasza udział drużyny/zawodnika/* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na:  
………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

/pełna nazwa zawodów/ 

Lp. 
Nr 

druż. 

Nazwisko 
i Imię 

zawodnika 

Data 
urodzenia 

Kategoria 
Nr 

licencji 

Zajęte miejsce 
w klasyfikacji 
ogólnej za rok 

poprzedni. 

Przynależność 
zawodnika do 

Okręgu 

1  
 

Kowalski Jan 
Tel. +48 

600300300, 

e-mail: 

felek@wp.pl 

    

 

2  
 
 

    
 

3  
 

 
 

    
 

4  
 
 

    
 

5  
 

 
 

    
 

6  
 
 

    
 

Zawodnicy indywidualni 

1   
 
 

    
 

2   
 
 

    
 

3   
 
 

    
 

Zawodnicy rezerwowi 

1         

2         

3         

Trener: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Kierownik drużyny:    ………………………………………………………………………………….. . 

 
Opłatę startową /pełna* w wysokości ……………………….. przekazano na konto w dniu ……………………… 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………………… E-mail …………………………………………………………..  

 
Dane do faktury ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
         
         /pieczątka i podpis zgłaszającego/ 
 
*- niepotrzebne skreślić 
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II. 3. WĘDKARSKIE KADRY 

Kadrę narodową w wędkarstwie stanowi grupa najlepszych zawodników. 

W skład kadry wchodzą członkowie PZW, posiadający odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej 
oraz wyszkolenia sportowego, a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki 
wędkarskiej. 

1. KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY NARODOWEJ, I REPREZENTACJI 
POLSKI. 

§ 1 

1. Członkiem kadry narodowej jest zawodnik, który został powołany do składu kadry 
narodowej, w określonej dyscyplinie wędkarskiej, przez Polski Związek Wędkarski. 
Zawodnik posiada status członka kadry narodowej od dnia powołania, do dnia odwołania lub 
skreślenia z listy członków kadry narodowej. 

2. Członkowie kadry narodowej bezpośrednio po powołaniu: 
1) składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wymienionych w § 3; 
2) podpisują „Kartę Praw i Obowiązków”. 

§ 2 

1. Reprezentantem Polski w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik zaliczony do 
kadry narodowej, który został powołany do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa 
Europy lub mistrzostwa świata i został zaakceptowany przez Ministra Sportu. 

2. Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w okresie od dnia powołania do składu 
reprezentacji Polski, do dnia zakończenia zawodów. 

§ 3 

1. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany do godnego 
reprezentowania kraju i związku oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań, które 
mogłyby przynieść szkodę krajowi i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 

2. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest obowiązany w szczególności do: 

1) realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Związek 
Wędkarski; 

2) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej; 

3) uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia Polskiego Związku 
Wędkarskiego na każdą zmianę miejsca startu w stosunku do planu; 

4) udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności 
w mistrzostwach Europy, świata; 

5) przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz dyspozycji 
kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji; 

6) przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 

7) poddawania się badaniom lekarskim; 

8) przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych; 

9) przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej 
zgody lekarza reprezentacji; 

10) używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz 
dbałości o ten strój i sprzęt; 

11) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w pkt. 10; 

12) przestrzegania sportowego trybu życia; 
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13) rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji 
z kierownictwem reprezentacji lub Związku; 

14) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków 
wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych. 

§ 4 

1. Wprowadza się „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry narodowej”. 
2. Trener kadry narodowej zobowiązany jest do zaznajomienia wszystkich członków kadry 

narodowej z postanowieniami „Karty”. 
3. Członkowie kadry narodowej zobowiązani są do jej podpisania. 

§ 5 

Członek kadry narodowej i reprezentant Polski ma prawo do: 

1) uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie 
z zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkolenia; 

2) opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych; 
3) wyposażenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi w Związku 

normami zużycia. 

§ 6 

Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za 
niewykonanie obowiązków określonych w § 3 i 4 Karty praw i obowiązków członków kadry 
narodowej i reprezentanta Polski, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry narodowej. 

 

 

O ś w i a d c z e n i e  

 

Ja, ............................................................................................., w związku z powołaniem mnie  

                                       (imię i nazwisko) 

przez Polski Związek Wędkarski do kadry narodowej, zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień niniejszej Karty. 

 

.................................................    ………........................................... 

           (miejscowość i data)            (podpis członka kadry narodowej) 
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2. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ. 

2.1. Kadrę narodową na dany rok GKS może powołać w poszczególnych dyscyplinach 
i kategoriach: 

 spławikowej (seniorów, kobiet, osób niepełnosprawnych, młodzieży, juniorów i kadetów); 

 spinningowej (seniorów i juniorów); 

  muchowej (seniorów i juniorów); 

 rzutowej (seniorów, kobiet, juniorek i juniorów); 

 morskiej; 

 podlodowej; 

 gruntowej (feederowej); 

 karpiowej. 
W dyscyplinach wędkarskich kategorii seniorów warunkiem powołania kadry narodowej 
jest udział co najmniej 30 zawodników w całym rocznym cyklu rozgrywek GPP. 

2.2. Kadra narodowa w dyscyplinach i kategoriach jest powoływana przez Główny Kapitanat 
Sportowy na okres 1 roku, z klasyfikacji dwuletniej (U-15, U-20 i U-25 z klasyfikacji 
rocznej) jako suma wyników uzyskanych przez zawodnika w ostatnich dwóch latach  
(w U-15, U-20 i U-25 z roku) startów w „Grand Prix Polski” (w dyscyplinie podlodowej 
z czterech ostatnio rozegranych zawodów). 

2.3. Imienne składy kadry narodowej proponują trenerzy kadry odpowiednich dyscyplin 
wędkarskich i kategorii, na podstawie sparametryzowanych wyników indywidualnych 
osiągniętych przez zawodników w imprezach sportowych, wg kryteriów określonych 
w niniejszych „Zasadach”. 

2.4. W skład kadry narodowej w dyscyplinach i kategoriach obligatoryjnie zostają powołani 
aktualni "Indywidualni Mistrzowie Polski" (z wyłączeniem dyscypliny podlodowej 
i gruntowej). W dyscyplinie rzutowej powyższe dotyczy zwycięzców wielobojów. 

2.5. Ustala się następujące liczby członków kadry narodowej: 

2.5.1. dyscyplina spławikowa: 
mężczyźni (seniorzy)  do 12 osób; 
kobiety    do 12 osób; 
osoby niepełnosprawne  do 12 osób; 
młodzież do 25 lat   do 12 osób; 
juniorzy do 20 lat   do 12 osób; 
kadeci  do 15 lat   do 12 osób; 

2.5.2. dyscyplina spinningowa: 
seniorzy    do 12 osób; 

2.5.3. dyscyplina muchowa: 
seniorzy    do 12 osób; 
juniorzy    do 12 osób; 

2.5.4. dyscyplina rzutowa: 
seniorzy: 
mężczyźni    do 12 osób; 
kobiety    do   6 osób; 
juniorzy: 
chłopcy    do   8 osób; 
dziewczęta    do   6 osób; 

2.5.5. dyscyplina morska: 
seniorzy:    do 12 osób; 

2.5.6. dyscyplina podlodowa 
seniorzy    do 12 osób; 

2.5.7. dyscyplina gruntowa (feeder): 
seniorzy    do 12 osób; 
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2.5.8.  dyscyplina karpiowa: 
seniorzy    do …. osób. 

2.6. Członek kadry narodowej może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną 
prośbę. 

2.7. Skład kadry narodowej może być uzupełniony lub rozszerzony w trakcie sezonu startów, 
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek trenera, za akceptacją GKS. 

2.8. GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy 
sportowe typowane do cyklu zawodów Grand Prix Polski, zgodnie z Terminarzem Imprez 
Sportowych Międzynarodowych i Krajowych, oraz liczbę wyników branych pod uwagę 
w rocznej klasyfikacji ogólnej. 

2.9. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji. 

2.10. W mistrzostwach świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych bierze udział 
reprezentacja Polski typowana z zawodników kadry narodowej – decyduje GKS na 
wniosek trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW i Minister Sportu. 

2.11. Programem przygotowań do Mistrzostw świata i Europy oraz udziału w innych zawodach 
międzynarodowych objęta jest wyłącznie reprezentacja Polski. 

3. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
SPŁAWIKOWYM. 

3.1. KADRA NARODOWA MĘŻCZYZN (SENIORÓW). 
Do kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem liczbowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata; 

 2 zawodników typowanych przez trenera kadry narodowej. 
Poza limitem liczbowym, do kadry narodowej mężczyzn mogą zostać powołani 
wyróżniający się członkowie kadry narodowej młodzieży, którzy w roku poprzedzającym 
powołanie ukończyli 25 lat. Okres powołania i zasady ustala GKS. 

3.2. KADRA NARODOWA KOBIET 
Do kadry narodowej zostają powołane zgodnie z określonym limitem ilościowym: 

 aktualna Indywidualna Mistrzyni Polski; 

 do 9 kolejnych zawodniczek z klasyfikacji ogólnej krajowej, obliczonej za ostatnie 
dwa lata; 

 dwie zawodniczki typowane przez trenera kadry. 

3.3. KADRA NARODOWA MŁODZIEŻY U- 25. 
W skład kadry narodowej młodzieży mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku 
poprzedzającym powołanie nie ukończyli 25 lat, zgodnie z określonym limitem 
ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni 
rok; 

 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

3.4. KADRA NARODOWA JUNIORÓW U- 20. 
W skład kadry narodowej juniorów mogą zostać powołani zawodnicy (dziewczęta 
i chłopcy), którzy w roku poprzedzającym powołanie nie ukończyli  20 lat, zgodnie 
z określonym limitem ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni  
rok; 
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 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

3.5. KADRA NARODOWA KADETÓW U- 15. 
W skład kadry narodowej kadetów mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku 
poprzedzającym powołanie nie ukończyli  15 lat, zgodnie z określonym limitem 
ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni 
rok; 

 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

4. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
SPINNINGOWYM. 

Do kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata; 

 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

5. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM 

W skład kadry narodowej seniorów i juniorów zostają powołani zgodnie z określonym 
limitem ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata; 

 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

6. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM 

6.1. Skład kadry narodowej zostaje ustalony na podstawie wyników z wszystkich zawodów, 
indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski z roku poprzedzającego rok powołania, 
obliczonych przy pomocy punktacji "Rzutowego Pucharu Polski". 
Do kadry narodowej może być powołany zawodnik wytypowany przez trenera kadry. 

7. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE MORSKIM. 

W skład kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej obliczonej za ostatnie dwa lata; 

 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 
7.1. Klasyfikacja ogólna obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów 

sektorowych, określonej przez GKS liczby najlepszych wyników zawodnika uzyskanych 
w turach ogólnopolskich zawodów z cyklu Grand Prix i mistrzostw Polski. 

7.2. W dyscyplinie morskiej brane są pod uwagę wszystkie punkty sektorowe zawodników 
w sektorze każdej tury. W przypadku uzyskania równej liczby punktów sektorowych, 
wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał większą sumę punktów za złowione 
ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce 
ex aequo. Zawodnikowi niestartującemu przypisuje się liczbę punktów sektorowych 
równą liczbie zawodników w najmniej obsadzonym sektorze plus 1. 

8. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
PODLODOWYM 

W skład kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 

 do 10 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej z czterech 
ostatnich rozegranych zawodów; 

 2 zawodników typowany przez trenera kadry. 
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8.1. Kadrę Narodową wyłania się na okres jednego roku, od 1 maja do 30 kwietnia roku 
następnego. 

9. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE GRUNTOWYM 
(FEEDEROWYM) 

W skład kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 

 do 10 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej z czterech 
ostatnich rozegranych zawodów; 

 2 zawodników typowanych przez trenera kadry. 

9.1. Kadrę Narodową wyłania się na okres jednego roku od 1 stycznia do 31grudnia roku 
następnego.  

10. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE KARPIOWYM. 

11. WYPOSAŻENIE KADRY NARODOWEJ 

11.1. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych Zarząd Główny PZW zapewnia, 
w miarę istniejących możliwości, wyposażenie kadry narodowej w wysokiej klasy sprzęt 
wyczynowy oraz wyposażenie osobiste. 

11.2. Wykaz sprzętu, wyposażenia osobistego oraz listy przydziałów opracowuje GKS na 
wniosek trenerów. 

11.3. Osoby, które zostały skreślone ze składu kadry narodowej lub nie zostały do niej 
powołane na następny rok, są zobowiązane do rozliczenia się z przekazanego sprzętu, 
w terminie i na zasadach jednoznacznie określonych w „Karcie praw i obowiązków”. 
Wszystkie działania z tym związane spoczywają na Biurze ZG PZW. 

11.4. Prezydium ZG PZW może zwolnić wieloletniego zasłużonego reprezentanta kraju od 
obowiązku zwrotu wypożyczonego sprzętu. 

12. REGULAMIN PRZYZNAWANIA „MEDALU ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE 
WĘDKARSKIM" 

12.1. „Medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim” zwany dalej medalem, jest 
zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym jednorazowo członkom Polskiego Związku 
Wędkarskiego, którzy postawą i wynikami sportowymi dokumentują wysoki poziom etyki 
i umiejętności w dyscyplinach wędkarskich. 

12.2. Medal jest przyznawany zawodnikowi, który spełnia jeden z następujących warunków: 
a) przez okres co najmniej trzech lat był członkiem kadry narodowej, zdobywając w tym 

czasie tytuł mistrza Polski indywidualnie lub w drużynie. 
b) uczestniczył w mistrzostwach świata lub Europy zajmując indywidualnie lub 

zespołowo miejsce od I do VI; 
c) dwukrotnie w różnych latach zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski lub 

drużynowego Mistrza Polski. 

12.3. Medal nadawany jest uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW na wniosek 
Głównego Kapitanatu Sportowego. Wniosek powinien zawierać informację o spełnieniu 
warunków, o których mowa w punkcie 10.1.1. oraz imię i nazwisko, datę urodzenia, 
adres zawodnika i nazwę okręgu PZW. 

12.4. Zawodnik odznaczony medalem może być pozbawiony posiadanego odznaczenia przez 
Prezydium Zarządu Głównego PZW: 

 na wniosek GKS, za przewinienia dyskwalifikującego go jako sportowca; 

 w wyniku wykluczenia go z szeregów PZW przez sąd koleżeński Związku. 

12.5. Prowadzenie ewidencji przyznawanych, medali powierza się Zespołowi Sportu, 
i Młodzieży biura Zarządu Głównego PZW. 
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III. REGULAMINY ZAWODÓW. 

III. 1. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM (tekst 

jednolity) 

1. W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spławikowej prawo startu mają: 

w kategorii seniorów: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Grand Prix Polski na dany rok, pod 
warunkiem uczestnictwa minimum w dwóch turach zawodów GPP (każda drużyna 
uprawniona do startu w Grand Prix Polski na dany rok ma prawo do wystawienia na 
MP trzech seniorów); 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski młodzieży U-25, który danego roku przekroczył limit wieku. 

w kategorii osób niepełnosprawnych: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski; 

 wszyscy zawodnicy, którzy są członkami PZW i posiadają orzeczenie o stałej 
niepełnosprawności narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym, 
w przypadku niewidocznej niepełnosprawności konieczne jest zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające co najmniej 70% utratę siły mięśniowej kończyny/kończyn.  

w kategorii kobiet: 

 ubiegłoroczna Mistrzyni Polski; 

 aktualne mistrzynie okręgów; 

 wszystkie zawodniczki, które uzyskały prawo startu w Grand Prix Polski na dany rok; 
w kategorii młodzieży U-25: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Grand Prix Polski na dany rok; 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski młodzieży U-20, który danego roku przekroczył limit wieku. 

w kategorii juniorów U-20: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski kadetów, który danego roku przekroczył limit wieku. 

W kategorii kobiet i juniorów, w zależności od pojemności łowiska GKS 
może dopuścić dodatkowych zawodników do startu w MP pod warunkiem 
uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do MP poza określonymi 
ww. warunkami. 

w kategorii kadetów U-15: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach 
eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska). 

2. Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix Polski (GPP)  

Zawody Grand-Prix stanowią podstawę do wyłonienia kadry narodowej oraz służą ocenie 
rywalizacji sportowej zawodników, klubów i okręgów. 
Kluby, których drużyny nabyły prawo startu w zawodach z cyklu „Grand Prix Polski” mają 
obowiązek za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia 
startu w GKS do 31 stycznia danego roku. W przypadku niedokonania potwierdzenia 
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przez uprawniony klub uczestnictwa w wyznaczonym terminie, GKS ma obowiązek 
uzupełnienia liczby startujących drużyn do 16 drużyn, z drużyn tracących uprawnienia do 
startu i drużyn z zawodów eliminacyjnych (w zależności od liczby brakujących drużyn lub 
zawodników) według zasady pierwszeństwa z „Grand Prix Polski”, a w następnej 
kolejności z zawodów eliminacyjnych; 

prawo startu ma: 

16 klubów (12 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej za ubiegły rok oraz 4 drużyny 
z zawodów eliminacyjnych) w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież 
(U-25) oraz indywidualnie: 

 w kategorii seniorów zawodnicy od 1 do 30 miejsca z klasyfikacji ‘Grand Prix Polski” za 
ubiegły rok i od 1 do 8 miejsca zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, nie będącymi 
członkami drużyn, które uzyskały prawo startu; 

 w kategorii kobiet, młodzieży (U-25) zawodniczki i zawodnicy od 1 do 10 miejsca 
z klasyfikacji „Grand Prix Polski” za ubiegły rok i od 1 do 4 miejsca zawodniczki 
i zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, niebędącymi członkami drużyn, które uzyskały 
prawo startu; 

 ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski w kategorii kobiet, seniorów i młodzieży U-25. 

 członkowie kadry narodowej po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego 

Na koniec każdego roku startów 4 ostatnie drużyny z klasyfikacji rocznej opuszczają 
rywalizację w zawodach z cyklu „Grand Prix Polski” oraz zawodniczki i zawodnicy 
indywidualni: 

 w kategorii seniorów od 31 miejsca; 

 w kategorii kobiet i młodzieży (U-25) od 11 miejsca,  

Członek kadry narodowej w kategorii: młodzieży U-25 i juniorów U-20, który danego roku 
przekroczył limit wieku, ma prawo startu w zawodach Grand Prix Polski w wyższej kategorii 
wiekowej. 

Jeżeli drużyna, która zakwalifikowała się do startu w zawodach Grand Prix Polski na dany sezon, 
nie będzie w stanie startować w pełnym składzie od początku sezonu, zostanie wykreślona z listy 
zakwalifikowanych drużyn, a jej miejsce zajmie kolejna drużyna. W każdych zawodach GPP 
drużyna musi startować w pełnym składzie. 
W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch lub więcej drużyn z jednego klubu, 
zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I, II itd. Zawodnicy mogą 
reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jedną drużynę, a ewentualne zmiany składu 
mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym sezonie nie startowali w innych 
drużynach lub stratowali w zawodach GPP indywidualnie. 

Zawody eliminacyjne – cykl  zawodów 2-turowych. 

W zawodach eliminacyjnych do „GPP” prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach, 
drużyny: w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież (U-25) oraz zawodniczki 
i zawodnicy indywidualni. 
Organizator ma prawo ograniczyć ilość startujących zawodników ze względu na pojemność 
łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
Zawody w kategorii juniorów U-20 i kadetów U-15 – cykl 3 zawodów 2-turowych.  

Zawody rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni 
przez macierzyste okręgi. 
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3. TEREN ZAWODÓW. 

3.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka 
brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, 
nie mniejszą niż 1,00 metr. 

3.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę 
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być 
równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie 
ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników 
(kładka, ostroga itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania. 

3.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć 
z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii. 

3.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. 
Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 
6 metrów. 

3.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 
1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). 
Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 
2 metry. 

3.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych, pomiędzy sektorami powinna być 
wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona 
lub nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej muszą być od siebie 
oddzielone strefą neutralną o szerokości minimum 10 metrów. 

3.7. Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii. 

3.8. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu, jako zawody 
jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze. 

4. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

4.1.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, 
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar 
obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 
Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu 
z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na 
wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, 
obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie 
dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest 
stosowanie kołowrotka. W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez 
organizatora, obowiązują limity maksymalnej długości wędziska: 

 kadeci U-15         - 10,0 m; 

 kobiety, juniorzy U-20 i osoby niepełnosprawne  - 11,5 m; 

 seniorzy, młodzież U-25     - 13,0 m. 

W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże, 
ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie 
czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany 
uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki 
obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie 
zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska. 
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4.1.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” 
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na 
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany. 

4.1.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu 
z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia. 

4.1.4. 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. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli 
technicznej zanęt i przynęt. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do 
przetrzymywania ryb. 

4.1.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, 
platformy o wymiarach maksymalnych 1 m x 1 m, na której zawodnik może stać (siedzieć). 
Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, 
przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą 
Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą 
główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

4.1.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych 
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami 
zapachowymi. 

Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako 
dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów, młodzieży U25 
i kobiet – do 20 litrów, a dla pozostałych kategorii – do 17 litrów na jedną turę dla 
jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, 
gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp., i innymi dodatkami, 
które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie 
suchym dopuszcza się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. 
Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 
2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). 

Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty 
|w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami 
„FIPSed” tj.1 l, 0,75 l, 0,5 l, 0,25 l i 0,125 l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo 
wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.  

Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do 
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l 
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów 
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna itp.) Ochotka haczykowa 
(przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także 
w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l.  

Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”. Inna 
forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem 
karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanym do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, 
który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty 
zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty). 

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona 
komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką 
(trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz 
dokonuje kontroli długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego 
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uprzednio wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem 
kontroli, po drugim sygnale). 

Skład Komisji Technicznej: 

 sędzia sektorowy; 

 sędzia wagowy; 

 sędzia kontrolny. 
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak 
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem 
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast 
dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być 
łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest 
dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał). 

Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję 
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema 
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

4.1.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco: 

 zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej 
kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno 
łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć. 

 zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo 
z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi 
nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika 
jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.  

Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty 
sygnał). 
Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko zanęcanie 
ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy (dopuszcza się stosowanie proc z systemem 
formowania kul) oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) umieszczonym na szczytówce 
wędziska. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika (kubka) na końcówce wędziska 
lub topu wędziska. 
W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia 
oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędziska 
określonej w pkt. 4.1. W czasie nęcenia pojemnikiem, zestaw do wędkowania musi być 
wyjęty z wody (z wyjątkiem zestawu, na którym jest na stałe zamocowany pojemnik). 

5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW. 

5.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach: 
seniorów (mężczyzn i kobiet), młodzieży U-25, juniorów i kadetów.  

5.2. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewnić minimum jednego 
sędziego na czterech zawodników. 

5.3. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb 
i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone, jako: 

 zawody jednoczesne – wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz 
mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie 
i miejscu; 

 zawody niejednoczesne – mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane, 
jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach. 

5.4. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się 
również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozgrywanych zawodów), z możliwością 
przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory. Liczbę sektorów wyznacza się 
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dzieląc liczbę uczestników mistrzostw (w kategorii wiekowej) przez 15. W każdej 
kategorii wiekowej przyjmuje się literowe oznakowanie sektorów:( A, B, C…). 
W kołach, klubach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów 
mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski należy rozgrywać, jako zawody 
dwudniowe. 

5.5. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku 
lub na różnych łowiskach. 

5.6. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla 
pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności zgodnej 
z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów losuje się 
pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok 
ubiegły – dotyczy kategorii seniorów. 

W kategorii kobiet i młodzieży trening odbywa się odpowiednio w sektorach kobiet 
i młodzieży. 

5.7. Trening oficjalny podczas spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Polski 
jest obowiązkowy dla wszystkich drużyn i zawodników indywidualnych. Odbywa się 
w piątek poprzedzający zawody w godzinach określonych przez Organizatora 
w komunikacie. Trening dla kategorii wiekowej U-15 i U-20 w ciągu roku szkolnego 
nie jest obowiązkowy. 
Drużyny i zawodnicy indywidualni zajmują stanowiska wyznaczone im przez Organizatora 
w drodze losowania. Informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w Biurze 
Zawodów w środę poprzedzającą zawody, na stronach internetowych PZW, a także 
w dniu treningu we wszystkich sektorach od godziny 800. 
Podczas treningu obowiązują dwa sygnały: „wolno nęcić” – na 10 minut przed 
rozpoczęciem łowienia i „koniec treningu”. Łowienie ryb i nęcenie po sygnale „koniec 
treningu” jest zabronione na całym trenie zawodów. Drużyny oraz zawodnicy 
indywidualni, nie uczestniczący w treningu obowiązkowym nie będą dopuszczeni do startu 
w zawodach. 
W przypadku losowo uzasadnionej nieobecności na treningu decyzję o dopuszczeniu do 
startu zawodnika podejmuje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z członkami 
Głównej Komisji Sędziowskiej. 

5.8. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, 
jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. W drugiej i kolejnych turach zawodów, 
zawodnik może wylosować ten sam sektor. Wskazane jest rozstawienie zawodników 
w sektorach. Podstawą rozstawienie jest ubiegłoroczna klasyfikacja GPP. 

5.9. Losowanie stanowisk na zawodach Mistrzowskich odbywa się w sektorach w dniu 
zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. 
Losowanie stanowisk w sektorach na zawodach Grand Prix Polski odbywa się 
w sekretariacie zawodów w dniu zawodów. Kierownicy drużyn losują listy wylosowanych 
stanowisk we wszystkich sektorach, zgodnie z zasadą, że żadna drużyna nie wylosuje 
dwóch stanowisk otwierających lub zamykających w żadnym z sektorów. Zawodnicy 
startujący indywidualnie losują stanowiska z pozostałych stanowisk ręcznie. Losowania 
muszą być ukończone nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. 
 

5.10. Podział na podsektory w zawodach GPP odbywa się w następujący sposób. 
Po przeprowadzeniu losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. 
W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. 
W przypadku, gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym 
podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach. 
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5.11. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla seniorów, młodzieży U-25 i kobiet 
4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania 
tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla 
kadetów U-15 i juniorów U-20 nie mniej niż 1 godzinę a dla pozostałych kategorii nie 
mniej niż 2 godziny. O czasie trwania tury i ich ilości w zawodach na poziomie kół 
i okręgów decydują właściwe OKS-y. 

5.12. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się 
przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał 
upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu 
wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym). 
Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa 
może być przygotowywana przez zawodnika lub osobę trzecią poza stanowiskiem. 
Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał – na 120 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 ciężką; 

 czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik 
rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej; 

 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. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami 
pozostaje w wodzie. 

Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne 
na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału. 

5.13. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić 
w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko 
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, 
jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być 
bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę 
do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy 
musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie 
startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć 
wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, 
zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub 
sektorowej. 

5.14. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego 
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich 
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie 
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez 
zawodnika spokojnie i z rozwagą. 
Zabrania się: 

 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów; 

 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem; 

 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu; 
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 używanie echosond, także podczas treningu; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału 
(np. telefonów, krótkofalówek, itp.) 

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet, kadetów 
i osób niepełnosprawnych (kontuzjowanych) w nieprzekraczalnym czasie 30 minut 
po 1sygnale. 

5.15. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać 
z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na 
stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawodów 
zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt 
i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za 
pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone 
elementy wędki i podać napoje chłodzące. 

Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby 
upoważnione przez Sędziego Głównego. 

Klub może oficjalnie zgłosić dwóch trenerów (kierownika i trenera). W wypadku, gdy sektor 
lub grupy sektorów oddzielają przerwy większe niż 100 m, albo sektory są rozmieszczone 
na różnych brzegach łowiska, klub może zgłosić taką liczbę trenerów aby na jeden 
oddzielony sektor /grupę sektorów/ przypadał jeden trener, (liczbę tę określa organizator 
zawodów w komunikacie nr 1), mogą oni wchodzić na stanowiska zajmowane przez 
członków swojego klubu; trenerzy muszą nosić identyfikatory (otrzymane od organizatora) 
wskazujące ich status. Tylko jeden trener może jednocześnie przebywać na stanowisku. 

5.16. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu 
kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny 
przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel 
podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być 
przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach. 

5.17. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY: 

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może 
odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub 
uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana. 
1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów: 

 żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na 
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). 

2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane. 
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: 

 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego 
opuszczenia stanowiska. 

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane. 

 drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko, 

 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. 
Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na 
kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej 
przez Główną Komisję Sędziowską). 

6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

6.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego 
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. 

Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 
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6.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po 
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili 
zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają 
natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb 
niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. 

6.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów; 

 odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej 
podebrana  podbierakiem lub ręką. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego 
kontrolnego, i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. 
W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie 
jak w pkt. 5.13. w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem. 

6.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego 
obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

7. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW. 

7.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 

7.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się 
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. 
Punkty te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów 
ochronnych.  
W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów 
uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów. 

7.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary 
odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 

 

8. PUNKTACJA. 

8.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb, 
zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

8.2. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy 
także numerowania miejsca drużyny. 

8.3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii) 
plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe 
punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 
sektorowe).  
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika 
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 3 punktów sektorowych /podsektorowych. 

8.4. Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie 
liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy 
otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub sektorowych równą średniemu miejscu, 
które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 
punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – 
sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby 
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w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych 
w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich 
sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują 
(12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich 
złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili 
żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 
zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni 
otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który 
nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej 
pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił 
i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 

Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer 
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. 

8.5. Zawodnik wyrównawczy. 
Przy podziale sektora na dwa podsektory: w przypadku, kiedy liczba startujących 
w sektorze jest nieparzysta (np. 33 zawodników w sektorze), zawodnik na stanowisku nr 
17 będzie uwzględniony w klasyfikacji obu podsektorów. Miejsce zajęte w pierwszym 
podsektorze (stanowiska od 1 do 17), będzie brane pod uwagę w klasyfikacji 
indywidualnej, natomiast miejsce zajęte przez niego w drugim podsektorze (stanowiska od 
17 do 33), będzie brane pod uwagę tylko przy klasyfikacji innych zawodników w tym 
podsektorze. W przypadku kiedy zawodnik zajmie 3 miejsce w podsektorze (stanowiska 
od 17 do 33), inni zawodnicy zajmą odpowiednio miejsca: 1,2,  , 4, 5, 6,….., 16 i 17. 

8.6. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika 
w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie 
startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii plus 1. 

 

8.7. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

8.7.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza 
suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który 
w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest 
klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, 
o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, 
a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch tur zawodów.  
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we 
wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

8.7.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach 
w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma 
punktów zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana 
przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur. Przy dalszej równości 
przyznaje się miejsca ex aequo. 

8.8. Zawodnicy rezerwowi uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają 
sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych 
miejsc. 
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9. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA: 

W turze zawodów: 

 wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania; 

 przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej 
kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”; 

 zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia 
gruntu; 

 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia; 

 używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu; 

 nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie  
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego 
zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny; 

 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze 
zawodów; 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym; 

 nieprzestrzeganie 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); 

 za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty 
lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną; 

 łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza   
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów. 

10. REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ 
I DRUŻYNOWEJ GRAND PRIX POLSKI. 

10.1. Klasyfikacje indywidualne seniorów, kobiet, młodzieży U-25, juniorów U-20 i kadetów U-15 
obliczane są w cyklu rocznym. Obejmują sumę punktów sektorowych określonej przez 
GKS liczby najlepszych wyników zawodnika uzyskanych w turach ogólnopolskich 
zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Polski, uwzględnianych przy obliczaniu rocznej 
klasyfikacji ogólnej. Mniejsza suma punktów sektorowych daje wyższe miejsce w 
klasyfikacji. 

10.2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zawodników 
w podsektorze lub sektorze określonej przez GKS liczby tur zawodów danej kategorii. 

W przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów sektorowych, wyższe miejsce 
zajmuje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów za złowione ryby. Jeśli to 
porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo. 
Zawodnikowi niestartującemu w danych zawodach, przypisuje się liczbę punktów 
sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub 
sektorze danej kategorii plus 1. 

10.3. Drużynowa klasyfikacja Grand Prix Polski stanowi podsumowanie startów reprezentacji 
klubów (łącznie) w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów Grand Prix Polski. 
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10.4. Drużyny, które nie złowiły żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji Grand Prix Polski liczbę 
punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w klasyfikacji końcowej danych 
zawodów, nawet przy różnej sumie miejsc sektorowych: (np. na 25 drużyn startujących, 
10 drużyn złowiło ryby i są sklasyfikowani od 1 do 10 miejsca, a drużyny bez ryb są 
sklasyfikowane ex aequo na 11 miejscu i otrzymują do klasyfikacji drużynowej 
GPP(11+25):2= 18 punktów każda. Za niewzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, 
drużynie przyznaje się liczbę punktów równą liczbie drużyn startujących plus 1 oraz sumę 
punktów sektorowych odpowiadającą zerowym wynikom zawodników drużyny plus 1. 

10.5. Klasyfikację drużynową ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji 
końcowej w zawodach z cyklu Grand Prix Polski. Mniejsza suma daje wyższe miejsce 
w klasyfikacji. W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje 
drużyna, która uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych. Jeśli i to porównanie nie 
daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 
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KARTA   STARTOWA   NR  ………….. 

 
Zawody  wędkarskie: ……………………………………………………………………… 
 
Miejsce .............................................................................  data ……………….. 
 
 

Tura                           Sektor           /                        Stanowisko 

 
 

Zawodnik  …………………………………………………………………………………….. 
 

Reprezentant  ………………………………………………………………………………... 

 
Sędzia kontrolny   …………………………………………………………………………... 

                           

TURA  I TURA  II 

Ciężar ryb wymiarowych                          ( g )   

Ciężar ryb niewymiarowych                ( g   x  2 ) 
 

  

Ilość uzyskanych punktów   

5% pkt. karnych za ryby zabrudzone    (pkt.)  
 

  

Ostateczny wynik zawodnika            ( pkt.) 
 

  

Miejsce   w   sektorze 
 

  

 
Podpis  zawodnika 

  

 
      Suma              Suma                        Suma                               Lokata  w klasyfikacji                    
      ryb              punktów                    miejsc                                       generalnej 
 

 
  
Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika 
........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
                                                                            podpisy  członków  komisji  sędziowskiej 
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III.2. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM (tekst 

jednolity) 
Wszystkie zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand-Prix Polski 
(GPP) muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. 

Spinning – metoda sportowego i amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki, kołowrotka 
i sztucznej przynęty polegająca na przemiennym zarzucaniu i ściąganiu za pomocą wędziska 
i kołowrotka. Zawodnik może wykonywać także wabiące ruchy wędziskiem tak, aby ruch przynęty 
jak najbardziej przypominał ruch chorej, przestraszonej rybki. 

W regulaminie nie maja zastosowania pkt.5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13   części II ZOSW 

 

1. W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej prawo startu mają: 
w indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów. 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Grand Prix Polski na dany rok, pod 
warunkiem uczestnictwa w minimum w sześciu turach zawodów GPP, 

w indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach 
eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska), 

w drużynowych Mistrzostwach Polski (TEAMÓW): 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski teamów; 

 mistrzowie okręgów teamów, (jeśli takie zawody będą rozegrane w danym okręgu); 

 drużyny złożone z dwóch zawodników, mających w danym roku indywidualne prawo 
startu w zawodach Grand Prix Polski; 

 drużyny złożone z zawodników, z których jeden ma prawo startu w GPP; 

 drużyny złożone z zawodników nie posiadających prawa startu w GPP. 
Liczba startujących drużyn uzależniona jest od pojemności łowiska z pierwszeństwem 
startu według ww. zasad. Łowisko powinno mieć minimum 300 ha, umożliwiając łowienie 
minimum 80 drużyn. 

2. Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix Polski. 
Zawody Grand-Prix Polski stanowią podstawę do wyłonienia kadry narodowej oraz służą 
ocenie rywalizacji sportowej zawodników, klubów i okręgów. 
Kluby, których zawodnicy zdobyli prawo startu w zawodach z cyklu „Grand Prix Polski” 
mają obowiązek za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego 
potwierdzenia startu w GKS do dnia 31 stycznia danego roku. W przypadku nie 
dokonania potwierdzenia przez uprawniony klub uczestnictwa w wyznaczonym terminie, 
GKS ma obowiązek uzupełnienia liczby startujących do 100 zawodników z zawodników 
tracących uprawnienia do startu i z zawodów eliminacyjnych (w zależności od ilości 
brakujących zawodników) według zasady pierwszeństwa z „Grand Prix Polski”, 
a w następnej kolejności z zawodów eliminacyjnych: 
Prawo startu mają: 

 zawodnicy od 1 do 80 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok; 

 20 kolejnych zawodników z zawodów eliminacyjnych; 

 ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski; 

 członkowie kadry narodowej; 

 dwuosobowe drużyny klubowe utworzone z zawodników uprawnionych do startu 

indywidualnego w zawodach z cyklu GPP. 
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W przypadku startu w zawodach dwóch lub więcej drużyn z jednego klubu, zgłaszający 
jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I i II itd. Zawodnicy mogą 
reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jedną drużynę, a ewentualne zmiany 
składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym sezonie nie startowali 
w innej drużynie, a startowali jedynie, jako zawodnicy indywidualni.  
        W zawodach eliminacyjnych do GPP prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w 
klubach. Organizator ma prawo ograniczyć ilość startujących zawodników ze względu na 
pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

3. TEREN ZAWODÓW. 

Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany 
jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb.  

3.1. Zawody rozgrywane z brzegu. 

Organizator zawodów określa granice sektorów dzieląc je na podsektory (oznakowanie 
sektorów i podsektorów powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny) 
o długości max 500 m linii brzegu. Zawodnicy startują z podsektorów. Podsektory mogą 
być jednoosobowe (minimum 150 m) lub trzy osobowe (max 500m) przydzielane na 
podstawie losowania w oparciu o system komputerowy. Zawodnik zobowiązany jest przez 
okres 30 minut łowić w wylosowanym podsektorze, później może łowić w całym sektorze. 
Organizator zobowiązany jest do określenia czasu i sposobu zajęcia miejsca 
w podsektorach informując o tym w komunikacie nr 1. Na każde 500metrów wyznacza się 
sędziego kontrolnego. Zawodnicy poruszają się w granicach własnego sektora. Zawodnik 
jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia 
sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby 
(z dokładnością do 1 mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej 
i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. 

3.1. Zawody rozgrywane z jednostek pływających. 

3.1.1. Wariant 1. 

Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego. 
Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej 
sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym 
natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają 
odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. 
Zabrania się pomocy: 

 w podbieraniu złowionej ryby; 

 w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. 
3.1.2. Wariant 2. 

Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników. Zawodnik 
jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do 
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb 
zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie 
jednostki pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy ją, po 
czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają 
odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.  

Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu w karcie 
startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego ilość złowionych ryb oraz 
w określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu.  

O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego 
sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
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Organizator zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów 
(wyposażonych w silniki spalinowe) na każdy sektor, gwarantując obsłużenie każdego 
zawodnika w przeciągu kilku minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby; 

 zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w dwie chorągiewki w kolorze żółtym; 

 dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji 
i łączności. 

Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych. 
Zabrania się udzielania pomocy: 

 w podbieraniu złowionych ryb; 

 w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. 
Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury 
zawodów. 
Dysponowanie jednostką pływającą rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym. 
Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika 
elektrycznego lub spalinowego. Moc silników określają przepisy ustanowione na dany 
akwen. Organizator w komunikacie nr 1 podaje moc silników dopuszczoną przez przepisy 
lokalne na danym akwenie. Jednostki pływające mogą się poruszać z maksymalną 
szybkością do 35 km/h, pod warunkiem, że przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Obsadę 
jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych. Jednostka 
pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w 
zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników 
znajdujących się w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania 
silników spalinowych w zawodach, jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. 
O zakazie używania silników spalinowych organizator musi poinformować w komunikacie 
nr 1. 

3.1.3. Wariant 3 – Teamy 

Obsada jednostki pływającej składa się z drużyny dwuosobowej. Zawodnicy drużyny 
zobowiązani są do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do 
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb 
zaliczanych do punktacji drużyna sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie 
jednostki pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do jednostki pływającej, 
mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) 
i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami kapitana 
drużyny i sędziego.  
Po zakończeniu tury zawodów drużyna zobowiązany jest w określonym czasie (maximum 
30 minut) zdać kartę startową sędziemu.  
O braku możliwości zdania karty kapitan drużyny telefonicznie zawiadamia sędziego 
sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
Organizator zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów 
(wyposażonych w silniki spalinowe), gwarantując obsłużenie każdej drużyny 
w przeciągu kilku minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby; 

 zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w chorągiewkę w kolorze żółtym; 

 dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji 
i łączności. 

Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych. 
Zabrania się udzielania pomocy: 

-    w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. 
Drużyna ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika 
elektrycznego lub spalinowego oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających poruszanie 
się, nawigację, sondowanie. Moc silników określają przepisy ustanowione na dany akwen. 
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Organizator w komunikacie nr 1 podaje moc silników dopuszczoną przez przepisy lokalne 
na danym akwenie. Jednostki pływające mogą się poruszać z maksymalną szybkością do 
35 km/h, pod warunkiem, że przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Obsadę jednostki 
pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych. Jednostka pływająca 
z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w zawodach 
wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących się 
w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania silników 
spalinowych w zawodach, jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. O zakazie 
używania silników spalinowych organizator musi poinformować w komunikacie nr 1. 

4. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH, 

4.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone 
w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. 

4.2. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty. 
Jako przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady, 
dewony. Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma 
lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru. Dozwolone są przynęty 
wykonane z gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest używanie 
przynęt, w których użyto materiałów do ich produkcji ze skóry, pióra, sierści naturalnych 
i syntetycznych. 

4.3. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz 
z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub 
więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty 
i sygnalizatorów brań. 

4.4. We wszystkich wariantach zawodów rozgrywanych ze środków pływających, zawodnicy 
maja prawo używania silników elektrycznych do przemieszczania się i utrzymywania 
pozycji GPS. Dozwolone jest używanie urządzeń elektronicznych takich jak: echosondy, 
dalmierze, GPS, sonary, kamery. 

5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWDÓW. 

5.1. Zawody mogą być rozgrywane: 

 w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie; 

 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 
Zawody w klasyfikacji drużynowej (teamów) są rozgrywane w kategorii seniorów w  trzech 
turach, w jednym sektorze, na zbiornikach o powierzchni minimum 300 ha. 

5.2. Zaleca się aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników 
w drużynie. Zawody ogólnopolskie i mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za odbyte, 
powinny być rozegrane przynajmniej: 
Grand Prix Polski w jednej, a Mistrzostwa Polski w dwóch turach. 

5.3. Losowanie obsad jednostek pływających, numerów startowych, numerów jednostek 
pływających oraz oznakowania sektorów (A,B…) dla ich obsad na zawodach GPP, 
indywidualnych MP i MP teamów przeprowadza organizator na podstawie zgłoszeń 
zawodników na osiem dni przed zawodami. Wylosowane obsady jednostek pływających 
organizator w formie komunikatu umieszcza w dniu losowania na stronie internetowej wraz 
z podaniem e-mail lub telefonów zawodników. W zawodach GPP i MP Teamów obsady i 
numery jednostek pływających pozostają takie same na wszystkie tury zawodów. Podczas 
indywidualnych Mistrzostw Polski, na każdą turę obowiązuje nowe losowanie obsad 
jednostek pływających w sektorach. 

5.4. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe. 
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5.5. Jednostki pływające zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Wybór jednostki 
pływającej należy do wylosowanej pary. W przypadku sporu, decyduje zawodnik, który był 
wyżej w punktacji za miniony rok (jeżeli są to pierwsze zawody sezonu). W dalszych 
zawodach decyduje bieżąca klasyfikacja. 

5.6. Miejsca wyjścia lub wypłynięcia w sektorach określa organizator. 

5.7. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu 
trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać 
krócej niż 3 godziny. 

5.8. Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 
zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska 
w sektorze. W zawodach rozgrywanych z jednostek pływających oznacza rozpoczęcie 
wypuszczania jednostek pływających do sektora. Wypuszczanie następuje, co 30 
sekund jedna jednostka pływająca. Kolejność wypuszczania według numerów 
jednostek pływających: 

 pierwsza tura – od najniższego do najwyższego numeru jednostki; 

 druga tura – od najwyższego do najniższego numeru jednostki; 

 trzecia tura – przemiennie od pozycji środkowej listy startowej najniższy/najwyższy; 

 w indywidualnych MP obsady we wszystkich turach startują zgodnie 
z wylosowanym numerami jednostek. 

 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów; 

 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. 
Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony 
czas 15 minut na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty 
zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który 
podejmuje odpowiednią decyzję. 

5.9. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym 
przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami 
powinny wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, 
brodzenia oraz 100 metrów podczas łowienia z jednostek pływających. Za zgodą 
zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. 

5.10. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty 
startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno 
korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to 
znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc 
osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać 
wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. 

5.11. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą 
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. 
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy 
technicznej. 

5.12. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub 
dryfujących. Zabrania się łowienia w trolingu. 
Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m, dla 
zapewnienia swobodnego wędkowania zawodnikom oraz wyposażone zgodnie z 
wymogami przepisów żeglugi śródlądowej. Za stan przygotowania jednostki pływającej 
odpowiada zawodnik. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje 
komisja techniczna powołana przez Sędziego Głównego. 
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Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych 
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi 
ratunkowych, patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej 
pomocy zawodnikom na jednostkach pływających.  

Sędziowie muszą być jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone 
przez organizatora) przymiary.  

5.13. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu do 
zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.  

6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: 
boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i 
źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem 
głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe. 

6.2. Obowiązuje następująca punktacja: 
a. głowacica i sum:  - za wymiar określony przez regulamin 700 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr    70 pkt. 

 
b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz: 
     - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 
c. boleń i brzana:   - za wymiar określony przez regulamin  400 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 
d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany: 
     - za wymiar określony przez regulamin  300 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 
e. jaź i kleń:   - za wymiar określony przez regulamin  150 pkt. 
     - za każdy dodatkowy centymetr    35 pkt. 
f. 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. 
 - głowacica, sum      -  70 cm; 
 - łosoś, troć, troć jeziorowa     -  50 cm; 
 - szczupak, sandacz      -  50 cm; 
 - boleń, brzana      -  40 cm; 
 - lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany  -  30 cm; 
 - jaź, kleń       -  25 cm 
 - okoń        -  18 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. 

6.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, 
komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. 
Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku 
złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego 
gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną 
z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli 
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w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego 
gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator 
jako minimalną w tych zawodach. 

7. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW. 

7.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za długość złowionych 
ryb, zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

8. PUNKTACJA 

8.1. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy 
także numerowania miejsca drużyny. 

8.2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1.  
W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty 
sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 
sektorowe).  
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika 
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 10 punktów sektorowych. 

8.3. Klasyfikacja w sektorze. 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów 
zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika 
decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów 
sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli ((przykład 1: dwóch zawodników na 
miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech 
zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych 
każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą 
ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze. 
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer 
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1. 

8.4. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w sektorze przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika w sektorze, 
drużynie zalicza się punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników w najliczniej 
obsadzonym sektorze danej kategorii plus 1. 

8.5. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

8.5.1 Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych 
decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był 
zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji 
końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji 
decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w 
zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.  
Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

8.5.2 Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w kolejnych turach.  
Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów zawodników 
drużyny, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Przy dalszej równości 
przyznaje się miejsca ex aequo.  
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Zawodnicy uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają sklasyfikowani na końcu 
klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc. 

9. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA: 
W turze zawodów: 

 wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu; 

 przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu; 

 nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie; 

 łowienie podczas przemieszczania się jednostki pływającej na nowe stanowisko 
tzw. „troling” 

 udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy 
technicznej, 

 łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora. 
W całych zawodach: 

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie 
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów; 

 za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, 
sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez 
sędziego); 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym 
miejscu niż tura zawodów; 

 używanie osęki do „lądowania” ryb; 

 używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych 
z przepisami.  

10. REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I 
DRUŻYNOWEJ GRAND PRIX POLSKI. 

10.1 Klasyfikacja indywidualna seniorów obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sumę 
punktów sektorowych w turach ogólnopolskich zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw 
Polski. Mniejsza suma punktów sektorowych daje wyższe miejsce w klasyfikacji. 

10.2 Podstawą klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych zawodników 
z określonej przez GKS liczby tur zawodów. W przypadku uzyskania równej liczby sumy 
punktów sektorowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał większą sumę 
punktów za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom 
przyznaje się miejsce ex aequo. Zawodnikowi niestartującemu w danych zawodach, 
przypisuje się liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej 
obsadzonym sektorze plus 1. 

10.3 Drużynowa Klasyfikacja Grand Prix Polski seniorów stanowi podsumowanie startów 
reprezentacji klubów w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów Grand Prix Polski. 

10.4 Drużyny, które nie złowiły żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji Grand Prix Polski liczbę 
punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w klasyfikacji końcowej danych 
zawodów, nawet przy różnej sumie miejsc sektorowych: 
(np. na 25 drużyn startujących, 10 drużyn złowiło ryby i są sklasyfikowane od 1 do 10 
miejsca, a drużyny bez ryb są sklasyfikowane ex aequo na 11 miejscu i otrzymują 
(11+25):2= 18 punktów każda. Za niewzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, 
drużynie przyznaje się liczbę punktów równą liczbie drużyn startujących plus 1 oraz sumę 
punktów sektorowych odpowiadającą zerowym wynikom zawodników drużyny plus 1. 

10.5 Klasyfikację drużynową ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji 
końcowej w zawodach z cyklu Grand Prix Polski. Mniejsza suma daje wyższe miejsce 
w klasyfikacji. W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje 
drużyna, która uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych. Jeśli i to porównanie nie 
daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 
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III.3. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM. (tekst jednolity) 

Wszystkie zawody eliminacyjne do zawodów mistrzowskich oraz Grand Prix Polski od szczebla 
koła do ogólnopolskiego mogą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. 
Zawody mogą być rozgrywane na wodzie bieżącej i stojącej. 

1. W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie muchowej prawo startu mają: 

w kategorii seniorów: 
 ubiegłoroczny Mistrz Polski; 
 aktualni mistrzowie okręgów; 

 3 osobowa reprezentacja klubu, który zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu; 

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Grand Prix Polski na dany rok; 

 ubiegłoroczny Mistrz Polsk Juniorów, który danego roku przekroczył limit wieku; 
w kategorii juniorów: 
 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 
 aktualni mistrzowie okręgów; 
 członkowie Kadry Narodowej Juniorów; 

 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach  
eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska). 

O punkty do klasyfikacji ogólnej walczą wszyscy zgłoszeni juniorzy. 
2. W zawodach ogólnopolskich  

2.1. Z cyklu Grand Prix Polski 

Zawody Grand Prix stanowią podstawę do wyłonienia kadry narodowej oraz służą ocenie 
rywalizacji sportowej zawodników, klubów i okręgów. 
Kluby, których drużyny nabyły prawo startu w zawodach z cyklu „Grand Prix Polski” mają 
obowiązek za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia 
startu w GKS do 31stycznia danego roku. W przypadku nie dokonania potwierdzenia 
przez uprawniony klub uczestnictwa w wyznaczonym terminie, GKS ma obowiązek 
uzupełnienia liczby startujących do 30 drużyn z drużyn tracących uprawnienia do startu 
i drużyn z zawodów eliminacyjnych (w zależności od ilości brakujących drużyn lub 
zawodników) według zasady pierwszeństwa z „Grand Prix Polski”, a w następnej 
kolejności z zawodów eliminacyjnych. 
Do 31 marca GKS określa listę zawodników zakwalifikowanych do startu w GPP. 

Prawo startu mają: 

w kategorii seniorów: 

 30 drużyn (25 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej „Grand Prix Polski” za ubiegły rok 
oraz 5 drużyn z zawodów eliminacyjnych) w składach 3-y osobowych oraz 
indywidualnie:  

 20 zawodników według kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok 
po uprzednim wyłączeniu zawodników zakwalifikowanych drużyn i 10 zawodników 
według  kolejności zajętych miejsc z zawodów eliminacyjnych po uprzednim 
wyłączeniu zawodników zakwalifikowanych drużyn. Jeśli z tak wyłonionej 30 – ki 
zawodników indywidualnych dany klub będzie w stanie skompletować drużynę, to 
będzie ona miała również prawo startu w klasyfikacji drużynowej. 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski; 
  członkowie kadry narodowej po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego; 

 członkowie Kadry Narodowej Juniorów, którzy osiągnęli wiek seniora, w pierwszym 
roku startów w kategorii seniorów. 

Jeżeli drużyna, która zakwalifikowała się do startu w zawodach „GP Polski” na dany sezon 
nie będzie w stanie startować w pełnym składzie od początku sezonu, zostanie 
wykreślona z listy zakwalifikowanych drużyn a jej miejsce zajmie kolejna drużyna. 
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Zawodnicy z zdekompletowanej drużyny zostaną wzięci pod uwagę do startu 
indywidualnego, według w/w zasad.  
Zawodnik, który zakwalifikował się do startu w GP Polski w składzie drużyny, nie ma 
prawa startu indywidualnego w tych rozgrywkach, z wyjątkiem sytuacji, w której jego 
miejsce w drużynie zajmie zawodnik z listy uprawnionych do startu indywidualnego. 
W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch lub więcej drużyn z jednego 
klubu, zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I i II itd. 
Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jedną drużynę, 
a ewentualne zmiany składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym 
sezonie nie startowali w innych drużynach lub stratowali w zawodach GPP indywidualnie. 

w kategorii juniorów: 

-zawodnicy zgłoszeni przez kluby za pośrednictwem okręgów. 

2.2. Zawody eliminacyjne do GPP. 

Zawody eliminacyjne są rozgrywane według Kalendarza imprez GKS.  

W zawodach eliminacyjnych do „GP Polski” prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni 
w klubach. Zawodnik, który wystartował w danym sezonie w zawodach z cyklu „GP Polski” 
nie ma prawa uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych. 
Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników ze względu na 
pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. TEREN ZAWODÓW 

3.1. Zawody rozgrywane na wodzie bieżącej. 

3.1.1. Zawody powinny odbywać się na wodach zaliczanych wg „Informatora ZG PZW” do krainy 
ryb łososiowatych i lipienia. 

3.1.2. Długość każdego sektora powinna zapewniać wyznaczenie stanowisk o długości nie 
mniejszej niż 100 metrów na zawodnika. Dopuszcza się stosowanie stanowisk 
kilkuosobowych, o jednakowej liczbie zawodników na każdym z nich. Organizator 
wyznacza stanowisko dające zawodnikom równe szanse złowienia ryb. Wyznaczone 
sektory i stanowiska pozostają niezmienne przez cały czas trwania zawodów. 

3.2. Zawody rozgrywane na wodzie stającej, z brzegu lub z łodzi. 

3.2.1. Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łódek. 
W zawodach z brzegu w obrębie sektora wyznacza się jednoosobowe stanowiska o 
długości co najmniej 50 m, stanowiska mogą być oddzielone strefą neutralną co najmniej 
10 m. 
W zawodach z łodzi wyznacza się teren zawodów obejmujący cały zbiornik wodny lub jego 
część wyraźnie oznakowaną przy pomocy boi i znaków terenowych. 

3.2.2. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą 
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia informuje organizator w komunikacie nr 1. 
Jeżeli organizator nie zezwoli jednoznacznie na stosowanie „spodniobutów” i brodzenia do 
ich wysokości, to brodzenie należy rozumieć „w butach biodrówkach - woderach”. Brodzić 
wolno wyłącznie do wysokości posiadanego obuwia.  

3.2.3. Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia łodzi odpowiedniej wielkości 
spełniających wymagania bezpieczeństwa i wyposażenia. Łodzie muszą pomieścić trzy 
osoby i umożliwić łowienie dwóm zawodnikom. Stosownie do sposobu łowienia łodzie 
muszą być wyposażone w kotwice rufową i dziobową lub jednakowe dryfkotwy. Łodzie 
mogą być motorowe lub wiosłowe, jednak do łowienia w dryfie zaleca się użycie łodzi 
motorowych. Łodzie używane do łowienia w dryfie mogą być wyposażone w ławki 
mocowane na burtach. 
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3.2.4. Łodzie powinny wypłynąć, co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem tury, by dać czas 
zawodnikom na dotarcie do miejsca, w którym zamierzają rozpocząć zawody. 

3.2.5. Minimalna odległość pomiędzy łódkami, w których łowią zawodnicy nie może być mniejsza 
niż 50m. 

3.2.6. Połów z łodzi dryfującej może się odbywać w obrębie kwadrantu znajdującego się 
z przodu w stosunku do osi długiej łodzi, po stronie odpowiadającej pozycji zawodnika na 
łodzi. Połów z łodzi zakotwiczonej może odbywać się w obrębie połowy pola otaczającego 
łódź, oddzielonego krótką osią łodzi. 

3.2.7. W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad łódek w sektorze. Zaleca się, aby 
obsada łódek wynosiła nie więcej niż dwóch zawodników i sędzia. Zobowiązani są oni do 
współpracy. W przypadku braku innych ustaleń organizatora, należy stosować 
następujące zalecenia: 

 zawodnicy dysponują łodzią na zmianę połowę czasu trwania tury zawodów, 

 dysponowanie (decydowanie o wyborze miejsca połowu, kierunku ewentualnego 
dryfowania, pozycji zawodników na łodzi, o przemieszczaniu łodzi) rozpoczyna 
zawodnik z niższym numerem startowym. 

3.2.8. Sposób łowienia z jednostek pływających określa organizator. 
Stosuje się łowienie z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. 

3.2.9. Podczas zawodów z łódek obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał - podawany jest na minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 
zawodów i oznacza zezwolenie na zajęcie i przygotowanie łódek oraz sprzętu do 
łowienia; 

 drugi sygnał - podany jest na minimum 10 minut przed rozpoczęciem tury zawodów 
i oznacza wyjście łodzi z przystani; 

 trzeci sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów; 

 czwarty sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów. 

3.2.10. Każdy z zawodników musi posiadać podbierak. W czasie połowu z łodzi tylko jedna wędka 
może być zmontowana, pozostałe muszą być rozłożone, kołowrotki nie przymocowane, 
linki nie przeciągnięte przez przelotki. 
Zawodnikom nie wolno łowić podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, 
a także przed zakończeniem kotwiczenia. W czasie łowienia obowiązuje pozycja siedząca. 
W czasie podbierania ryb z łodzi zawodnik może stać. 

3.2.11. Zabrania się udzielania pomocy: 

 w podbieraniu złowionej ryby; 

 w holowaniu ryby przez wiosłowanie. 
Wyjątek od powyższej reguły stanowi przypadek złowienia dubletu - zawodnik (na własne 
ryzyko) ma prawo poprosić sędziego o podebranie jednej ryby. 

4. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

4.1. Połów ryb odbywa się za pomocą wędziska muchowego o maksymalnej długości 3,66 m, 
zaopatrzonego w kołowrotek o szpuli ruchomej i fabrycznie wykonany sznur muchowy 
o długości minimum 22 metry. Do połowu można używać co najwyżej dwóch sztucznych 
much dowiązanych do przyponu. Odległość jednej muchy od drugiej na przyponie nie 
może być mniejsza niż 50cm (oczko od oczka w luźnym zwisie). Całkowita długość 
przyponu nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego do połowu wędziska. 
Przypon może być wykonany tylko z żyłek o tej samej średnicy lub koniczny (z żyłek 
o coraz mniejszej średnicy) łączonych z odcinków o długości minimum 30 cm). 

4.2. „Sztuczne muchy” mogą być wykonane na pojedynczym haczyku fabrycznie 
bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru. Sędzia ma obowiązek sprawdzić haczyk po 
każdej przedstawionej do pomiaru rybie. 
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4.3. Obciążone muchy są dozwolone, o ile obciążenie ukryte jest pod konstrukcją. Tylko 
pojedyncze widoczne obciążenie nie większe niż 4 mm, jest również dozwolone. 
Farba nie jest konstrukcją. 

4.4. Niedozwolone jest stosownie innych przynęt, jak również: 

- obciążanie zestawu do wędkowania ciężarkami, za które uważa się również: kulę 
wodną, krętlik, agrafkę, wszelkiego rodzaju kółka łącznikowe, kółka do mocowania 
skoczka itp. i linki z rdzeniem ołowianym typu „lead core”; 

 stosowania przyponu dłuższego niż podwójna długość wędziska; 

 stosowanie łączników sznura muchowego z przyponem oraz amortyzatorów 
gumowych innych niż przeźroczyste; 

 stosowanie głowic rzutowych; 

 stosowanie wskaźnika brań, (nie dotyczy kolorowych żyłek); 

  zanęcanie łowiska; 

 wiązanie troka do przyponu w inny sposób niż za pomocą węzła uniemożliwiającego 
przesuwanie się troka po przyponie; 

 stosowanie podbieraka o całkowitej długości powyżej 122cm. Siatka musi być 
wykonana z miękkiego materiału oraz nie może posiadać węzłów; 

 używanie elektronicznych lokalizatorów ryb. 

5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW. 

5.1. Zawody mogą być rozgrywane: 

 w kategoriach seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie; 

 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (klubowej). 

5.2. Zaleca się, aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników 
w drużynie. Mistrzostwa Polski, mogą zostać uznane za rozegrane, jeśli odbyły się, co 
najmniej dwie tury. 

5.3. Losowanie dokonuje się w kolejności: sektor, numer stanowiska w sektorze. Zawodnicy tej 
samej drużyny nie mogą mieć tego samego stanowiska w sektorze, w kolejnych turach 
zawodów. Zasada ta nie dotyczy w przypadku przeprowadzenia losowania stanowisk 
ręcznie przez zainteresowanych zawodników. 

5.4. Losowanie sektorów i stanowisk dla wszystkich tur zawodów, odbywa się podczas 
odprawy kierowników ekip w oparciu o system komputerowy lub ręcznie. 
Decyzję o sposobie losowania podejmuje Komisja Sędziowska. 

5.5. Tura zawodów powinna trwać, co najmniej 3 godziny, jednakowo we wszystkich turach 
zawodów. 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 1,5 godziny. 

5.6. Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał - podawany jest na 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów 
i oznacza zezwolenie na wejście zawodnika na stanowisko na brzegu oraz 
przygotowanie sprzętu do łowienia; 

 drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów; 

 trzeci sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów. 

O rozpoczęciu i zakończeniu każdej tury zawodów decyduje sędzia kontrolny zgodnie 
z programem minutowym zawodów, potwierdzonym na odprawie technicznej. 

5.7. Zawodnicy mogą łowić z brzegu lub brodzić w ramach całego stanowiska, w przypadku 
rzeki - po jej obu stronach. Odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami nie może być 
mniejsza niż 25 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być 
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zmniejszona. W czasie zawodów, zawodnikowi nie wolno przekraczać granic swojego 
stanowiska. Jeżeli stanowisko jest wieloosobowe to o kolejności wyboru łowiska w 1-ej 
turze decydują kolejne niższe numery startowe zawodników, w 2-ej turze wyższe numery, 
w 3-ej turze o kolejności wyboru łowiska decyduje losowanie w obecności sędziego 
kontrolnego. Wybrane przez zawodnika łowisko jest miejscem rozpoczęcia zawodów. 
Wszyscy zawodnicy mają prawo łowienia na całym stanowisku zachowując regulaminowe 
odległości. W wypadku, kiedy zawodnik opuści swoje łowisko tylko w celu przedstawienia 
do miary złowionej ryby, dalej pozostaje ono jego łowiskiem i nikt nie może go zająć. 

5.8. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób, za 
wyjątkiem przypadków losowych. 

5.9. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewnić jednego sędziego na 
dwóch zawodników. Sędziowie musza być jednakowo (oddzielnie w każdym sektorze) 
oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznakowane przez organizatora) przymiary. 
W zawodach eliminacyjnych do GPP dopuszcza się łowienie zawodników w parach 
i sędziowanie sobie nawzajem. 

5.10. Organizator ustala jednakowo dla wszystkich tur zawodów zasady współpracy zawodnik–
sędzia. 

 sędziemu nie wolno wchodzić do wody w czasie trwania tury zawodów; 

 sędzia pozostaje na tym samym brzegu, uzgodnionym z zawodnikiem przed 
rozpoczęciem łowienia; 

 sędziemu wolno wchodzić do wody i brodzić wyłącznie wzdłuż linii brzegowej; 

 za zgodą zawodników ze stanowiska sędzia na prośbę zawodnika może przejść na 
drugą stronę rzeki nie później niż na 30 min. przed rozpoczęciem tury zawodów. 

5.11. Zawodnik zobowiązany jest do podbierania każdej ryby podbierakiem i podawania jej 
sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę, mierzy ją, po czym natychmiast 
wypuszcza. Czas złowienia ryby, długość i gatunek zostaje odnotowany w karcie startowej 
i potwierdzony podpisem zawodnika i sędziego.  

 
6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

6.1. Na wodach zaliczanych do wód krainy pstrąga i lipienia łowi się wyłącznie ryby 
łososiowate i lipienia. W uzasadnionych wypadkach organizator realizując zapisy pkt. 
3.1.2. może dopuścić do punktacji inne gatunki ryb. 

6.2. Obowiązuje następująca punktacja: 

 za każdą zaliczoną do punktacji rybę   100 pkt.; 

 za każdy centymetr długości zaliczonej ryby    20 pkt. 
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych minimalnych wymiarów ryb zaliczanych do 
punktacji. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu.  

6.3. W zawodach eliminacyjnych dopuszcza się punktowanie wszystkich złowionych ryb: 

 za każdą rybę o ustalonym wymiarze do punktacji - 100 pkt.; 

 za każdy centymetr długości zaliczonej ryby - 20 pkt. 
6.4. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, 

komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. 
Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku 
złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeśli zawodnik nie złowił innej ryby danego 
gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną 
z wyników pozostałych zawodników ze stanowiska, a w dalszej kolejności z sektora lub 
danej tury zawodów. Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi 
przydziela się długość ryby tego gatunku, który określił organizator jako minimalny. 



 28 

7. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW. 

7.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za długość złowionych 
ryb, zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

7.2. Do punktacji zaliczane są ryby wyjęte przed sygnałem kończącym zawody, za wyjątkiem 
ryby zapiętej przed sygnałem kończącym zawody i wyjętej z wody w czasie nie dłuższym 
niż 10 minut po trzecim sygnale kończącym zawody. 

8. PUNKTACJA. 

8.1. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy 
także numerowania miejsca drużyny. 

8.2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii) 
plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe 
punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 
sektorowe). Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać 
zawodnika dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 10 punktów sektorowych. 

8.3. Klasyfikacja w sektorze. 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów 
zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika 
decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów 
sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli ((przykład 1: dwóch zawodników 
na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 
czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12  – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów 
sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów 
sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze. 
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer 
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. 

8.4. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w sektorze przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika w sektorze, 
drużynie zalicza się punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników 
w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii plus 1. 

8.5. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

8.5.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów 
sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych 
turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany 
w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym 
miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie 
najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca 
ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

8.5.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych sektorach w kolejnych turach. 

Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów zawodników 
drużyny, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Przy dalszej równości 
przyznaje się miejsca ex aequo.  
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9. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA: 

w turze zawodów: 

 wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu 
wyjątek stanowi holowanie ryby zapiętej przed zakończeniem tury zawodów, 
a wyholowanej w czasie nie dłuższym niż 10 minut po sygnale końca zawodów; 

 łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego stanowiska; 

 przedstawienie sędziemu ryby wyholowanej po przejściu podczas holu na sąsiednie 
stanowisko; 

 używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami; 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 
technicznej. 

w całych zawodach: 

 za nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, 
sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez 
sędziego); 

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycje w czasie trwania zawodów. 

W cyklu rozgrywek: 

 za udowodnioną próbę zgłoszenia i zaliczenia ryby niezaliczanej do punktacji. 
Dotyczy zawodów, podczas których zawodnicy sędziują sobie nawzajem. 

10. REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ 
I DRUŻYNOWEJ GRAND PRIX POLSKI. 

10.1. Klasyfikacje indywidualne seniorów i juniorów obliczane są w cyklu rocznym. Obejmują 
sumę punktów sektorowych w turach ogólnopolskich zawodów z cyklu Grand Prix 
i Mistrzostw Polski. 

10.2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych zawodników 
z określonej przez GKS tur zawodów. W przypadku uzyskania równej ilości sumy punktów 
sektorowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał większą sumę punktów za 
złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się 
miejsce ex aequo. Zawodnikowi nie startującemu w danych zawodach, przypisuje się 
liczbę punktów sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze 
plus 1. 

10.3. Drużynowa Klasyfikacja Grand Prix Polski seniorów stanowi podsumowanie startów 
reprezentacji klubów (łącznie) w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów Grand Prix 
Polski oraz Mistrzostw Polski seniorów. 

10.4. Drużyny, które nie złowiły żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji Grand Prix Polski liczbę 
punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w klasyfikacji końcowej danych 
zawodów, nawet przy różnej sumie miejsc sektorowych: (np. na 25 drużyn startujących, 
10 drużyn złowiło ryby i są sklasyfikowane od 1 do 10 miejsca, a drużyny bez ryb są 
sklasyfikowane ex aequo na 11 miejscu i otrzymują (11+25):2= 18 punktów każda. 
Za niewzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, drużynie przyznaje się liczbę 
punktów równą liczbie drużyn startujących plus 1 oraz sumę punktów sektorowych 
odpowiadającą zerowym wynikom zawodników drużyny plus 1. 

10.5. Klasyfikację drużynową ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji 
końcowej w zawodach z cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski. Mniejsza suma daje 
wyższe miejsce w klasyfikacji. W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe 
miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych. Jeśli i to 
porównanie nie daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 



 30 

 

III. 4. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM 
(tekst jednolity) 

W ogólnopolskich zawodach podlodowych w cyklu o Mistrzostwo Polski prawo 
startu mają: 

 drużyny w składzie 5-cio osobowym zgłoszone przez kluby (okręgi)* 

 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1-30 z klasyfikacji ogólnej 
krajowej za ubiegły rok; 

 aktualny indywidualny Mistrz Polski; 

 aktualny mistrz okręgu na dany rok (podstawą startu jest protokół z rozegranych 
mistrzostw); 

 członkowie kadry narodowej po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego. 
W cyklu zawodów o Mistrzostwo Polski, drużyny muszą startować w pełnym składzie. 
Trening podczas podlodowych zawodów z cyklu Mistrzostw Polski odbywa się do wtorku, 
w miejscach przewidzianych do wyznaczenia sektorów. Od środy trenowanie dozwolone 
jest poza sektorami. Oficjalny trening przed Mistrzostwami dozwolony jest od czwartku, 
również poza sektorami. 
Kluby, drużyny składające akces do startu w zawodach z cyklu „Mistrzostw Polski” mają 
obowiązek za pośrednictwem okręgu, do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia 
startu w GKS do 15 grudnia poprzedzającego roku. 

1. TEREN ZAWODÓW 

1.1. Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm 
grubości. 

1.2. Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. Długość 
każdego sektora wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów na jednego 
zawodnika. Wymiary sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie 
mniej niż 400 m2. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1,50 metra, 
a maksymalnie do 9,00 m. 

1.3. Miejsce usytuowania sektorów jest określone przez organizatora zawodów, 
z uwzględnieniem właściwości akwenu. 

1.4. Sektory są oznaczane tabliczkami z literami A,B,C itd., a granice chorągiewkami, 
szerokość pasa neutralnego między sektorami nie mniejsza niż 5 metrów. 

1.5. Sektor zawodów musi być ze wszystkich stron oddzielony od widzów pasem neutralnym 
o szerokości nie mniejszej niż 10metrów. 

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

2.1. Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30 cm, trzymaną w ręku, wyposażoną 
tylko w jedną mormyszkę. 

 Za wędkę podlodową uważa się: wędkę wykonaną z dowolnego materiału o łącznej 
długości nie mniej niż 30 cm). 

 Długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy 
wlutowany. Kolor i kształt mormyszki dowolny. 

 Zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych. 

 Sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki. 

 Zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu. 
Zabrania się: 

 doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego 
obciążenia; 
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 stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania 
zawodów; 

 używanie środków łączności (np. telefonów, radiotelefonów itp.) w czasie trwania tur 
zawodów; 

 używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 stosowania mechanicznych wierteł. 
2.2. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych, 

martwych i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek.  

a) Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych. Limit dla jednej 
tury używanych zanęt wynosi maksymalnie do 2-ch litrów. Zanęta przy pomiarze 
objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami 
itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego. 
Zanęta musi być przedstawiona do kontroli w pudełkach ( butelkach) z fabrycznym 
oznaczeniem pojemności. Pudełka (butelki) muszą być zamknięte bez użycia 
dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie. 

b) Limit przynęty dla jednej tury wynosi maksymalnie 1,5 litra (robaki nierozproszone 
bez jakichkolwiek dodatków) muszą być przedstawione do kontroli w pudełkach 
z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed”. Jokers 
i ochotka (1 litr) mogą być przedstawione do kontroli w dwóch pudełkach 
(np. ¼ ochotki w pudełku 0,25 l i ¾ jokersa w pudełku 0,75 l), oraz 0,5 litra innych 
robaków. Pudełka muszą być zamknięte, bez użycia dodatkowych elementów 
podtrzymujących zamknięcie. 
Inna forma prezentacji zanęty lub przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana 
trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

2.3. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona 
komisja techniczna nie później niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem zawodów 
w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej. Po kontroli przynęty i zanęty 
kontrolowani zawodnicy muszą przejść do pasa neutralnego. 
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję 
Techniczną. Organizator po konsultacji z GKS może zmniejszyć limit używanych zanęt 
i przynęt, informując o tym w Komunikacie Nr1. 

2.4. Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy 
do 20 cm. Dopuszcza się stosowanie haka do „lądowania” ryb wyłącznie w przypadku ryb 
przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej 
nożem w dół (wkręcony w lód). 

2.5. Każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe. 

2.6. Organizator ma obowiązek wyposażyć każdego sędziego w linkę asekuracyjną 
zakończoną rzutka o długości minimum 10 m. 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na 
kategorie. 

3.2. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia (w zwodach z cyklu 
Mistrzostw Polski decyzję w powyższej sprawie podejmuje Prezydium GKS). 

3.3. Zawody trzyturowe, dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym 
samym łowisku lub na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się 
ponowne losowanie sektorów na każdą z tur. 

3.4. Organizator zawodów zapewnia każdemu zawodnikowi po dwie chorągiewki do 
oznaczania otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), z numerami 
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odpowiadającymi numerom na identyfikatorach zawodników. Wymiary chorągiewek są 
dowolne, muszą być widoczne dla innych zawodników i sędziów. 

3.5. Komputerowe lub ręczne losowanie sektorów dla zawodników odbywa się podczas 
odprawy technicznej kierowników drużyn, na poszczególne tury zawodów oraz numerów 
drużyn i numerów zawodników indywidualnych, pod którymi w czasie tur będą 
występowali. 
Przykład: w zawodach uczestniczy 12 drużyn oraz 7 zawodników indywidualnych, każda 
drużyna otrzymuje jeden wspólny numer, a zawodnicy indywidualni kolejne dalsze numery 
tj. od 13 do 19. 

3.6. W każdym sektorze musi znajdować się po jednym zawodniku z każdej drużyny. 

3.7. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur 
jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania 
tury zawodów z przyczyn losowych, lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 
1,5 godziny. 

3.8. Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy 
odnotowują swoją obecność u sędziego sektorowego.  

3.9. Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy 
wchodzą do swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich do wiercenia 
otworów i zaznaczają je chorągiewką. W czasie wejścia zawodników do sektora noże 
wiertła muszą znajdować się w pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła 
przed samym użyciem. W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości, co 
najmniej 5 metrów jeden od drugiego. W przypadku sporu, przy umieszczeniu 
chorągiewek zawodników w odległości mniejszej niż 5 metrów, spór jest rozstrzygany 
przez sędziego, w tym poprzez losowanie; 

 drugi sygnał oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie 
przemieszczać się w swoich sektorach i wiercić nieograniczoną liczbę otworów. 
Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia otworu oznaczonego 
chorągiewką. Za rozpoczęcie wiercenia jest uważane ustawienie wiertła na lodzie. 
Łowienie jest dozwolone nie bliżej niż 5 metrów od oznaczonych chorągiewkami 
obcych otworów. Chorągiewka winna znajdować się na lodzie w odległości nie 
większej niż 30 cm od zajętego otworu i być widoczna dla sędziów i innych 
zawodników. Zawodnikom zabrania się pozostawiania obok niezajętych otworów 
jakichkolwiek innych przedmiotów, oprócz wiertła. Zabronione jest łowienie ryb 
w otworze nieoznaczonym chorągiewką. Do łowienia zalicza się każde wykorzystanie 
otworu, w tym wiercenie   otworu i nęcenie; 

 trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut. 

 czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów, zawodnik pozostaje przy swoim 
otworze, aż do momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny 
(lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb. Po podpisaniu karty startowej nie są 
przyjmowane żadne odwołania lub protesty dotyczące wagi i jakości złowionych ryb. 
Po czwartym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. 

3.10. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie 
i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom. 

3.11. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem 
przypadków losowych, zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt. 
Za zgodą sędziego możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia. Dostęp do 
strefy neutralnej mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez 
Sędziego Głównego. Trenerzy oraz osoby upoważnione do poruszania się w strefie 
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neutralnej nie mogą przeszkadzać sędziom w wykonywaniu ich obowiązków, ani 
bezpodstawnie podważać ich decyzji. W przypadku nie stosowania się  do poleceń 
sędziego osoby te otrzymują ostrzeżenie. Powtórne naruszenie przepisów skutkuje 
usunięciem ze strefy neutralnej. 
Sędzia sektorowy i sędziowie kontrolni w czasie trwania tury zawodów przebywają 
wewnątrz swojego sektora w takim miejscu, aby nie przeszkadzali zawodnikom 
(max 3 sędziów kontrolnych w sektorze). 

4. 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 z 
R.A.P.R.  

4.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

4.3. Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach 
dostarczonych przez organizatora. 

4.1. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 

5. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW. 

5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.  

5.2.  Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub trzymanych 
w wodzie, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 50% punktów wagowych z ilości punktów 
uzyskanych. 

6. PUNKTACJA. 

6.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb, 
zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi 

6.2. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy 
także numerowania miejsca drużyny. 

6.3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii)  plus 1. 
W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty 
sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 
sektorowe). 
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika 
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 5 punktów sektorowych (podsektorowych). 

6.4. Klasyfikacja w sektorze. 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów 
zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę 
punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli (przykład 1: dwóch 
zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład 
nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów 
sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów 
sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze 
(przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją 
od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; 
przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe 
od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów 
sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech 
nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest 
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tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów 
sektorowych równą ostatniej pozycji w sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, 
jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer  
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii)  plus 1. 

6.5. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w sektorach przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika w sektorze, 
drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników w najliczniej 
obsadzonym sektorze danej kategorii plus 1. 

6.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

6.6.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów 
sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach 
zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany 
w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu 
w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie większa waga 
złowionych ryb przez zawodnika w drugiej turze zawodów.  
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we 
wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

6.6.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w kolejnych turach. 
Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów zawodników 
drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana przez indywidualnego 
zawodnika drużyny w drugiej turze zawodów. 
Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.  

6.7. Zawodnik uczestniczący tylko w jednej lub dwóch turach zawodów, zostają 
sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych 
miejsc. 

7. SANKCJE KARNE STOSOWANE WOBEC ZAWODNIKÓW. 

7.1. Upomnienie (żółta kartka) za: 

 łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką; 

 pozostawienie wiertła nie wkręconego w lód; 

 pozostawienie obok wolnych otworów dodatkowego sprzętu; 

 pozostawienie wędki na lodzie; 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej; 

 opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego; 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 
technicznej; 

 niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, 
sędziego lub innych osób. 

7.2. Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za: 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów lub 
w innym czasie i miejscu niż tura zawodów oraz ryb będących pod ochroną 

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów; 

 używanie sprzętu niezgodnego z przepisami; 

 wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, 
przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów; 
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 łowienie ryb w innym niż wylosowanym sektorze; 

 używania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania 
zawodów; 

 używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów, 

 używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty; 

 powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu za wykroczenia według pkt. 7.1. 

7.3. Otrzymanie żółtej kartki jest odnotowywane w karcie zawodnika i wynikach zawodów. 
Obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym.  
Otrzymanie drugiej żółtej kartki powoduje automatycznie otrzymanie czerwonej kartki 
i wykluczenie (dyskwalifikację), w zawodach w których zawodnik otrzymał drugą żółta 
kartkę. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje wykluczenie (dyskwalifikację) zawodnika 
z zawodów w których otrzymał czerwoną kartkę. W następnym cyklu zawodów w kolejnym 
sezonie zawodnicy ukarani startują z czystym kontem.  

8. REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ 
I DRUŻYNOWEJ MISTRZOSTW POLSKI. 

8.1. Zawody z cyklu Mistrzostw Polski są zawodami o Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwo 
Polski w wędkarstwie podlodowym. 

8.2. Klasyfikacja indywidualna ogólna obliczana jest w cyklu rocznym w okresie zimowym 
grudzień/marzec. Obejmuje sumę punktów sektorowych oraz punktów za wagę 
złowionych ryb przez zawodnika. GKS określa corocznie liczbę najlepszych wyników 
zawodnika uzyskanych w turach ogólnopolskich zawodów z cyklu Grand Prix Polski, 
uwzględnianych przy obliczaniu rocznej klasyfikacji Mistrzostw Polski.  

8.3. Podstawą klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych zawodników 
z określonej przez GKS liczby tur zawodów. W przypadku uzyskania równej liczby 
punktów sektorowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał największą sumę 
punktów za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom 
przyznaje się miejsce ex aequo. Zawodnikowi niestartującemu w danych zawodach, 
przypisuje się liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej 
obsadzonym podsektorze lub sektorze plus 1. 

8.4. Drużynowa klasyfikacja Mistrzostw Polski stanowi podsumowanie startów reprezentacji 
klubów w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów. 

8.5. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma punktów sektorowych zawodników drużyny. 
Czym mniejsza jest ta suma, tym wyższe miejsce drużyny klubu. W przypadku równej 
sumy punktów sektorowych zawodników drużyny, o wyższym miejscu decyduje większa 
suma punktów zawodników drużyny za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje 
rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 
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III.5 REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MORSKIM (tekst jednolity) 

I.  PRZEPISY OGÓLNE. 

1.  RODZAJE ZAWODÓW. 

1.1. Wędkarstwo morskie zorganizowane w Międzynarodowej Federacji Morskiego 
Wędkarstwa Sportowego (FIPS-M) składa się z wielu dyscyplin zblokowanych w czterech 
grupach: 
a) łowienie brzegowe; 
b) łowienie z łodzi; 
c) łowienie oceaniczne; 
d) zawody rzutowe. 

1.2.  Poniższy regulamin dotyczy najczęściej uprawianych na Bałtyku dyscyplin: 
a) łowienie brzegowe z plaży (surf casting); 
b) łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej) na przynęty sztuczne; 
c) łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej) na przynęty naturalne; 
d) morskie spinningowanie z małych łodzi. 

1.3.  Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, klubu, okręgu, kraju i mieć charakter 
zawodów: 
a) mistrzowskich; 
b) z cyklu Grand Prix; 
c) eliminacyjnych; 
d) towarzyskich. 

1.4. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, drużynowej bądź w obydwu 
równolegle, zgodnie z komunikatem wydanym przez organizatora. 

1.5. Mistrzostwa Polski powinny być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH W DYSCYPLINACH MORSKICH.  

2.1. We wszystkich zawodach organizowanych przez jednostki organizacyjne PZW 
o Mistrzostwo Polski i z cyklu Grand Prix Polski mogą uczestniczyć członkowie PZW 
posiadający licencję sportowca i ważne badania lekarskie. Powyższe nie dotyczy 
zawodów eliminacyjnych, towarzyskich i międzynarodowych (zawodnicy zagraniczni).
 Odpowiedzialność za prawdziwość danych dotyczących przynależności do PZW, 
posiadanej licencji sportowca oraz ważność badań lekarskich ponosi organ uprawniony 
do zgłoszenia. 

2.2. Uczestnik zawodów w dyscyplinach morskich musi mieć skończone 18 lat, za wyjątkiem 
łowienia brzegowego z plaży (surf casting) i posiadać zezwolenie właściwego urzędu na 
prowadzenie amatorskiego połowu ryb w morzu oraz inne dokumenty wynikające 
z aktualnych przepisów.  

2.3. W Morskich Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub 
kluby wg kolejności: 
a) aktualny indywidualny i drużynowy Mistrz Polski; 
b) po dwie (3 osobowe) drużyny (okręgowe lub klubowe); 
c) zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły na miejscach 1-50, mają oni 

prawo stworzyć kolejną drużynę okręgu lub klubu, jeśli wszyscy jej członkowie 
wypełniają powyższy warunek, w innym przypadku mogą startować tylko 
w klasyfikacji indywidualnej; 

d) pozostali zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły; 
e) pozostali zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub kluby PZW; 
f) zawodnicy zagraniczni zaproszeni przez organizatora. 
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2.4. W zawodach z cyklu Grand Prix Polski w danej dyscyplinie prawo startu mają zawodnicy 
zgłoszeni przez macierzyste okręgi lub kluby PZW wg kolejności: 
a) sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły na miejscach 1-50; 
b) ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski; 
c) pozostali , sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły; 
d) pozostali zgłoszeni. 

2.5. Zasady startu w zawodach w dyscyplinach morskich na szczeblu okręgu, klubu, koła 
określają organy powołane na danym szczeblu do realizacji sportu w dyscyplinach 
morskich. 

2.6. Jeśli do zawodów dopuszcza się udział kilku drużyn z jednego okręgu, klubu, koła to 
zgłaszający zobowiązany jest przed odprawą techniczną do jednoznacznego imiennego 
określenia składu każdej drużyny. 

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH. 

3.1. Za udział w zawodach wszystkich szczebli pobiera się opłaty startowe. 

3.2. Opłaty startowe oraz pozostałe koszty uczestnictwa mogą być pokrywane przez jednostki 
PZW zgłaszające i delegujące zawodników do zawodów wg własnych regulacji 
i możliwości finansowych. 

4. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW W DYSCYPLINACH MORSKICH. 

4.1. Terenem zawodów jest morze (wody Polskiego Obszaru Morskiego oraz morze otwarte), 
w którym łowi się z brzegu lub jednostek pływających (łodzi, kutra) dopuszczonych do 
pływania z wędkarzami na otwartym morzu. 

4.2. Obręby ochronne oraz tarliska są wyłączone z terenu zawodów.  

4.3. Organizatorem zawodów na danym szczeblu jest zarząd jednostki PZW tego szczebla. 
Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz z cyklu Grand Prix Polski organizują na zlecenie 
Zarządu Głównego okręgi PZW. 

4.4. Organizacja zawodów powinna mieć uroczysty charakter. W zawodach ogólnopolskich 
należy wyeksponować flagę państwową oraz PZW a w zawodach międzynarodowych 
dodatkowo flagi narodowe uczestników zagranicznych. Mistrzostwa Polski oraz zawody 
międzynarodowe wymagają ceremonii wciągnięcia i opuszczenia flagi państwowej oraz 
odegrania hymnu państwowego. 

4.5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do uczestniczenia w uroczystości otwarcia 
i zakończenia zawodów. 

4.6. W zawodach przyjmuje się zasadę wyznaczania sektorów i stanowisk rosnąco od lewej do 
prawej strony patrząc z brzegu na lustro wody, na łodzi od stanowiska na lewo od dziobu 
poprzez rufę do stanowiska na prawo od dziobu. Numeracja sektorów literowa (A, B, C, 
D…) a stanowisk w sektorach cyfrowa (1,2,3…). Losowanie sektorów powinno odbywać 
się w czasie odprawy technicznej w dniu poprzedzającym łowienie, a stanowisk przed 
rozpoczęciem tury zawodów. 

4.7. Liczba startujących w poszczególnych sektorach musi być porównywalna (z dokładnością 
do 3 zawodników dotyczy zawodów rozgrywanych z kutrów), w wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się tworzenie podsektorów. 

4.8. Ogólną zasadą przydzielania sektorów, jednostek pływających, stanowisk dla 
poszczególnych drużyn i zawodników jest losowanie (o ile zasady rozgrywania 
konkretnych zawodów nie stanowią inaczej) przeprowadzone komputerowo bądź 
osobiście przez zawodnika lub jego przedstawiciela. W zawodach drużynowych 
zawodnicy z jednej drużyny muszą startować w różnych sektorach. 
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4.9. Jeśli zawodnik dowiedzie, że jego stanowisko jest szczególnie upośledzone np. 
niemożność wykonywania rzutów, sieci rybackie, zakotwiczone łodzie, na łodzi wysoki 
pokład w części dziobowej, rufowej z niskim relingiem w trudnych warunkach (mocne 
falowanie, lód) itp. może nastąpić wymiana stanowiska na zapasowe. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje sędzia główny zawodów. W wyjątkowych przypadkach decyzję 
podejmuje sędzia sektorowy. 

4.10. Mierzenie, ważenie ryb w tym samym sektorze (podsektorze) odbywa się tą samą miarą, 
wagą a we wszystkich sektorach, podsektorach miarami, wagami tego samego typu. 

4.11. Czas trwania 1 tury, w zawodach z jednostek pływających wynosi 8 do 9 godz. wg ustaleń 
organizatora zawodów i jest ogłaszany na odprawie technicznej. W zawodach z brzegu, 
plażowych (surf casting) 4 godz. W przypadku nagłego załamania się pogody lub innych 
obiektywnych trudności czas trwania tury może zostać skrócony, równocześnie we 
wszystkich sektorach. W przypadku braku kontaktu z sędzią głównym zawodów, decyzję 
tę podejmują wspólnie sędziowie sektorowi. Tura jest zaliczona, jeśli trwała co najmniej 
połowę planowanego czasu. Zawody wielo turowe uważa się za rozegrane, jeśli zaliczono 
minimum jedną turę. 

4.12. Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących 
w łowisku i powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, 
zabijania i przechowywania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (osęka, 
podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich 
przymiarów z przymiarami sędziowskimi. 

4.13. Nakazane jest łowienie za pomocą wędziska i kołowrotka lub multiplikatora. Umieszczanie 
przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. 

4.14. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, 
zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb. 

4.15. Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk, lecz nieuzbrojonych w przynęty 
z ostrzami, przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym 
zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska (łowienie brzegowe 
z plaży). Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami. 

4.16. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników. 

4.17 W czasie wędkowania (w tym zakładania przynęt), zarzucania i holu zabroniona jest 
pomoc osób trzecich, zaś przy lądowaniu ryby można skorzystać z pomocy innego 
zawodnika bądź członka załogi jednostki pływającej. Udzielanie pomocy może się odbyć 
wyłącznie na wyraźną prośbę zawodnika i na jego ryzyko. Holowanie i lądowanie ryb ma 
pierwszeństwo i inni uczestnicy zawodów powinni holującemu rybę zrobić miejsce i nie 
przeszkadzać. 

4.18. Zakazane jest używanie w czasie rzutu, wędkowania, holowania innej energii niż siła 
mięśni zawodnika. 

4.19. Zabrania się stosowania w trakcie zawodów preparatów i atraktorów nęcących ryby lub 
zmieniających ich kolor. 

4.20. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego 
względnie zawodnika z sąsiedniego stanowiska. 

4.21. Przy wszelkich przerwach w łowieniu zestawy muszą być wyjęte z wody i tak 
zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów. 

4.22. Zawodnik w trakcie wędkowania może zgłaszać uwagi do obsługi zawodów oraz osób 
trzecich wyłącznie za pośrednictwem sędziego. 
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4.23. Zabrania się używania środków łączności (np. telefonów, radiotelefonów, środków radio 
lokalizacji GPS itp.) w czasie trwania tury zawodów. 

 
5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

5.1. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia 
łowienia, a wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia 
łowienia. W przypadku holu ryby w trakcie sygnału zakończenia łowienia zawodnik musi 
ten fakt zasygnalizować głośnym okrzykiem „ryba” jeszcze w trakcie trwania sygnału. 

5.2. Jeśli ryba jest zahaczona przez kilku wędkarzy to należy ona do wędkarza, którego 
haczyk jest najbliżej pyska (do decyzji sędziego). Jeśli w pysku ma haczyki różnych 
wędkarzy to taka ryba jest wykluczona z punktacji.  

5.3. Wszystkie ryby niewymiarowe i będące w danym czasie pod ochroną należy 
bezwzględnie, natychmiast po wyłowieniu wypuścić do łowiska, zaś ryb wymiarowych i nie 
będących pod ochroną wypuszczać do łowiska nie wolno. 

5.4. Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem 
głowy) nie są zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu 
i uśmierceniu zaznaczyć poprzez wyraźne nacięcie za głową na grzbiecie. 
Niezaznaczenie ryby złowionej nieprawidłowo skutkuje tym, że sędzia ma obowiązek 
naciąć największą rybę złapaną dotychczas przez zawodnika.  

5.5. Ryby dryfujące po powierzchni wody (zerwane w czasie holu czy podnoszenia na pokład) 
i podebrane nie są zaliczane do punktacji. 

5.6. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast uśmiercić, za 
wyjątkiem łowienia brzegowego z plaży, gdzie dopuszcza się przeprowadzenie zawodów 
"na żywej rybie". Zawodnik odpowiada, za jakość i stan przechowywania złowionych ryb. 
Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przetrzymywanych przez 
zawodników. 

5.7. Ryby mogą być przedstawione do komisji sędziowskiej, jako patroszone (bez obcinania 
głów i manipulowania długością). Decyzja o patroszeniu i jego zasadach należy do 
organizatora i musi być ogłoszona na odprawie technicznej. Nie dotyczy łowienia 
brzegowego z plaży. 

5.8. Wszystkie ryby pozostają w gestii organizatora. 

5.9. Listę gatunków ryb poławianych w zawodach ogólnopolskich dla każdej dyscypliny ustala 
Główny Kapitanat Sportowy  

6. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW. 

6.1. Zawodnik zobowiązany jest do podpisania karty startowej. 

6.2. W zawodach morskich stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do 
punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr 
długości takiej ryby. Większa ilość zdobytych punktów decyduje o wyższym miejscu w 
sektorze. Przy równej ilość punktów decyduje ilość zaliczonych ryb (im mniej tym wyższa 
lokata) a następnie dłuższa ryba (dłuższa ryba to wyższe miejsce) a przy dalszej równości 
zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. Dla potrzeb ustalenia wyników zawodów ryby 
mierzone są z dokładnością do 1 mm. 

6.3. W zawodach obowiązuje tzw. punktacja ujemna. W zawodach wielo turowych 
i drużynowych im zawodnik (drużyna) ma mniej punktów sektorowych (suma zajętych 
miejsc sektorowych) tym wyższe zajmuje miejsce (przy równym wyniku w dalszej 
kolejności decydują punkty za ryby i kolejne porównania jak w punkcie 6.2.). 
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6.4. W zawodach indywidualnych jednoturowych (jak i przy określaniu klasyfikacji sektorowej 
na podstawie wyników w podsektorach) o kolejności decyduje porównywanie wyników. 
Jeżeli liczymy wyniki z trzech sektorów (podsektorów) to mamy trzy „jedynki”. Pierwsze 
miejsce zajmie „jedynka „z największą ilością punktów za zaliczone ryby, drugie miejsce 
„jedynka” z mniejszą ilością punktów a trzecie z najmniejszą ilością punktów. Analogicznie 
miejsca 4-6 zajmą „dwójki” itd. 

6.5. W przypadku różnicy w planowanej liczbie startujących w poszczególnych sektorach, 
należy doprowadzić do porównywalności wyników. Jeśli np. jeden z sektorów ma 
pojemność 16-stu startujących a drugi 18-stu to w większym sektorze zawodnicy 
zajmujący miejsca 16, 17 i 18 otrzymują 16 tzw. punktów sektorowych ze swoimi punktami 
za złowione ryby. Zawodnik, który nie złowił ryby w turze otrzymuje 16 punktów 
sektorowych i 0 punktów za ryby dotyczy zawodów rozgrywanych z kutrów. Zawodnik 
nieobecny i zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymują 1 punkt więcej. 

6.6. Organizator jest zobowiązany wywiesić wyniki po rozegraniu każdej tury zawodów 
w miejscu ustalonym na odprawie technicznej, zaś po zakończeniu zawodów opublikować 
wyniki nie później niż 30 minut przed planowanym, oficjalnym ogłoszeniem wyników 
i zakończeniem zawodów. 

 

7. REGULAMIN KLASYFIKACJI GRAND PRIX POLSKI  

7.1. Roczną indywidualną klasyfikację Grand Prix Polski prowadzi się w wg punktacji ujemnej.  

7.2. W każdej turze zawodów zaliczanych do Grand Prix Polski zawodnik za zajęcie 1-go 
miejsca w sektorze otrzymuje 1 punkt a za każde następne 1 punkt więcej i dalej zgodnie 
z zasadami opisanymi w pkt. 6.4. 

8. KARY DYSCYPLINARNE. 

8.1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach z powodu stawienia się na 
zawody lub doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla 
siebie lub innych uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez 
używanie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadkach rażących, 
zawodnika takiego należy odizolować nawet przy pomocy innych uczestników zawodów. 

8.2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za: 
w odniesieniu do podpunktów a - b po wcześniejszym zwróceniu uwagi przez sędziego/ 
a) lub niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów; 
b) stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu; 
c) używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu - np. wymiary przyponów, 

ilość i rodzaj haków, długość wędziska; 
d) przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów; 
e) niezaznaczenie ryb złowionych nieprawidłowo (np. poza czasem wędkowania); 
f) nieuśmiercenie ryby przeznaczonej do zabrania niezwłocznie po jej złowieniu; 
g) stosowanie niedozwolonych środków nęcąco zapachowych; 
h)  wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z sąsiadami; 
i) przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną; 
j) używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów; 
k) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy 

technicznej; 
l) nieetyczne 8.3. 

8.3. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach za: 
a) powtarzające się i wyjątkowo nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się wobec 

innych uczestników zawodów; 
b) przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie; 
c) przedstawienie do pomiarów ryb manipulowanych długościowo. 
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II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN WĘDKARSTWA 

MORSKIEGO. 
1. ŁOWIENIE BRZEGOWE Z PLAŻY (SURF CASTING). 
1.1. Teren zawodów podzielony jest na sektory, a w nich na stanowiska o długości minimum 

50 metrów. Kształt linii brzegowej na stanowisku zawodnika (w sytuacjach wątpliwych) 
określa sędzia sektorowy. 

1.2. Zawody są rozgrywane przy użyciu maksymalnie dwóch wędek, o długości do 5m, przy 
czym do długości wędziska nie zalicza się długości wskaźnika brań. 

1.3. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe, zakazane są wszelkie spławiki, 
kule wodne i inne rozwiązania umożliwiające dryfowanie całego zestawu. 

1.4. Dopuszczone są wyłącznie przynęty zwierzęce, ich rodzaj organizator określa 
w komunikacie i może zadecydować o stosowaniu wyłącznie przynęt dostarczonych 
przez siebie. 

1.5. Przynęty mogą być dodatkowo zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka 
(np. gumką). 

1.6. Wędka może być uzbrojona maksymalnie w dwa przypony z pojedynczymi haczykami 
o rozwarciu nie większym niż 10 mm, lub jeden przypon z haczykiem o rozwarciu nie 
większym niż 20 mm. 

1.7. Przypony mogą być wyposażone w optyczne, sztuczne elementy wabiące w dowolnej 
liczbie, o maksymalnej wielkości 15 mm każdy lub wypornościowe o maksymalnej 
wielkości 15 mm każdy w liczbie do 3 szt. na każdym przyponie. Nie wolno stosować 
elementów wabiących i wypornościowych na lince głównej zestawu końcowego. 

1.8. Zarzut zestawu, łowienie, holowanie i lądowanie ryby musi się odbywać w obrębie 
stanowiska bez wchodzenia do wody. 

1.9. W czasie wykonywania rzutu należy szczególna uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Rzut 
może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie, przynęta musi być 
cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nikt nie znajduje się przed nim i że nie 
spowoduje zagrożenia dla innych osób. 

1.10. Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny na suchym lądzie w okolicy środka 
stanowiska zawodnika. 

1.11. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych 
źródeł światła, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie 
zakłócać żeglugi. 

1.12. Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane, by zestaw nie był znoszony na 
stanowisko połowu sąsiadów. Zakazane jest używanie koszyków zanętowych. 

1.13. Zawody rozgrywane są w turach, czas wędkowania podczas jednej tury minimum 
4 godziny. 

1.14. Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów: 

 pierwszy sygnał – czas na przygotowanie (60 minut przed rozpoczęciem 
wędkowania  

 drugi sygnał – rozpoczęcie wędkowania, 

 trzeci sygnał – 5 minut do zakończenia wędkowania, nakaz wyjęcia jednego 
zestawu z wody, 

 czwarty sygnał – zakończenie tury zawodów. 
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1.15. Zawodnik zobowiązany jest do stosowania przyponów strzałowych o wytrzymałości 
dostosowanej do używanego obciążenia zestawu (ciężarka) wg tabeli 1. 

 
Tabela 1. 
 
Przypon strzałowy 13,6 kg (30 funtów) – minimalny do ciężarka   85 g (3 uncje). 
Przypon strzałowy 18,1 kg (40 funtów) – minimalny do ciężarka 113 g (4 uncje). 
Przypon strzałowy 22,7 kg (50 funtów) – minimalny do ciężarka 141 g (5 uncji). 
Przypon strzałowy 27,2 kg (60 funtów) – minimalny do ciężarka 198 g (6 uncji) 
Przypon strzałowy 31,8 kg (70 funtów) – minimalny do ciężarka 227 g (7 uncji). 

 
 

2. ŁOWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJĄCEJ (PŁYWAJĄCEJ). 

2.1. Łowienie z jednostki dryfującej (pływającej) może być prowadzone nie wcześniej niż na 
godz. przed wschodem i nie później niż godz. po zachodzie słońca. 

2.2. Losowanie stanowisk przeprowadza się na brzegu, przed wejściem na pokład jednostki. 

2.3. Długość stanowiska mierzona wzdłuż burty łodzi powinna wynosić minimum 1,5 m. 

2.4. Dopuszczone jest łowienie jedną wędką, którą należy utrzymywać w ręku. 

2.5. W każdej turze zawodów musi być przeprowadzona jedna zmiana stanowisk wg schematu 
jak na rys. 1. Na zmianę należy przewidzieć 30 minut (15 przed i 15 po teoretycznej 
połowie trwania tury). 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 1 

Przykład zmiany miejsca – (stanowiska): 
pierwsza połowa tury – miejsce nr 3; 
druga połowa tury – miejsce nr 16. 

2.6. Zmianę burty łodzi w stosunku do kierunku wiatru, dryfu należy przeprowadzać 
naprzemiennie w miarę w równych odstępach czasu (maksymalnie 30 minut) tak by 
zawodnicy tyle samo czasu łowili ze strony nawietrznej, jak i zawietrznej (odpływu 
i napływu). 

2.7. Zawodnicy łowiący po stronie zawietrznej (napływu) winni szczególną uwagę zwracać na 
odpowiednią masę głównego obciążenia i sposób prowadzenia przynęty, aby zestaw nie 
wchodził w kolizję z zestawami zawodników łowiących z drugiej burty kutra. 

2.8. Zawody rozgrywane są w turach, czas trwania tury minimum 8 godzin, tura rozpoczyna się 
wyjściem z portu, a kończy wejściem do portu. Czas przeznaczony na wędkowanie 
(między drugim pojedynczym, a ostatnim potrójnym sygnałem) nie może być krótszy niż 
4 godziny. 

2.9. Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów: 

 pierwszy sygnał – czas na przygotowanie (min. 30 minut przed rozpoczęciem 
wędkowania); 

 kolejny i następne pojedyncze – tzn. wolno łowić (rozpoczęcie wędkowania 
po zmianie miejsca łodzi); 

 kolejny i następne podwójne – tzn. wędki z wody (zmiana miejsca postoju łodzi); 

 ostatni potrójny – zakończenie łowienia w turze zawodów. 

2.A. ŁOWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJĄCEJ (PŁYWAJĄCEJ) NA PRZYNĘTY 
NATURALNE. 

2.A.1. Dopuszczone są wyłącznie przynęty naturalne, ich rodzaj organizator określa 
w komunikacie i może zadecydować o stosowaniu wyłącznie przynęt dostarczonych przez 
siebie. 

2.A.2. Przynęty mogą dodatkowo być zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka (np. gumka). 
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2.A.3. Dopuszczone jest łowienie jedną wędką o maksymalnej długości do 4,5 m. 

2.A.4. Długość przyponu nie może przekraczać długości wędziska. 

2.A.5. Wędka może być uzbrojona maksymalnie w dwa przyponiki o maksymalnej długości 
25 cm z pojedynczymi haczykami o rozwarciu do 10 mm lub jeden przypon z haczykiem 
o rozwarciu nie większym niż 20 mm. Użycie przyponiku przesuwającego się na lince 
głównej jest zabronione. 

2.A.6. Przyponiki mogą być wyposażone w optyczne sztuczne elementy wabiące: 

 kolorowe perełki pływające (do 3 sztuk) lub tonące o maksymalnej średnicy 15 mm. 

 paletki błystki, kolorowe pióra, elementy fosforyzujące itp. 

2.A.7. Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane by zestaw nie był znoszony na 
stanowisko połowu sąsiadów. Minimalna masa obciążenia 150 g. 

2.A.8. Zabrania się wykonywania rzutów, umieszczanie zestawów w wodzie dozwolone jest 
jedynie poprzez ich opuszczanie lub wyłożenie. 

2.A.9. Zabrania się używania dodatkowych wskaźników brań (spławików itp.). 

 
2.B. ŁOWIENIE Z JEDNOSTKI DRYFUJĄCEJ (PŁYWAJĄCEJ) NA PRZYNĘTY SZTUCZNE. 

2.B.1. Dopuszczone jest łowienie jedną wędką o maksymalnej długości do 3,6 m. 

2.B.2. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne, zabronione jest dozbrajanie zestawów 
przynętą naturalną. 

2.B.3. Systemy zbrojenia wędki (kotwica to haczyk o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych na 
średnicy maksymalnie 30 mm, pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem 
o rozwarciu tak jak i główka jigowa nie większym niż 20 mm. Przyponik to bocznik 
mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej o długości nieprzekraczającej 15 cm 
do miejsca mocowania haczyka lub główki jigowej. Dobiegacz to przyponik doczepiony do 
przynęty głównej: 

a) przynęta główna (pilker) uzbrojona w sposób elastyczny w jedną kotwicę /rysunek 
nr 2/, pojedynczy haczyk lub w tzw. dobiegacz, (o rozwarciu haczyka nie większym niż 
20 mm) /rysunek nr 3/; 

 
 

 
 

Rys. 2 
 
 

 
 
Rys. 3 
 

b) przynęta jak wyżej oraz pojedynczy haczyk (główka jigowa o rozwarciu haczyka nie 
większym niż 20 mm) na przyponiku zawieszonym nie dalej niż 40 cm od punktu 
zawieszenia przynęty głównej, /rys. nr 4 i rys nr 5/; 
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Rys. 4 

 

 
Rys. 5 

 
c) zestaw składający się z nieuzbrojonego obciążenia i dwóch lub jednego (o rozwarciu 

haczyka nie większym niż 20 mm) przyponiku z pojedynczym haczykiem (główką 
jigową), gdzie górny przyponik jest zawieszony nie dalej niż 80 cm od punktu 
zawieszenia obciążenia, a dolny powyżej obciążenia (rysunki nr 6 i nr 7). 

 
Rys 6. 
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Rys 7. 
 

 
2.B.4. W czasie wykonywania rzutu zza głowy należy szczególną uwagę zwrócić na 

bezpieczeństwo. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny 
(obciążenie, przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie 
spowoduje zagrożenia dla innych osób, znajdujących się na pokładzie. 
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3. SPINNINGOWANIE MORSKIE Z MAŁYCH ŁÓDEK. 

3.1. Zawody przeprowadzane są w klasyfikacji drużynowej. 

3.2. W zawodach uczestniczą załogi łodzi spełniających warunki: 
a) dopuszczenie przez administrację portu do wyjścia w morze; 
b) maksymalna długość 8 m; 
c) maksymalna obsada do 6-ciu osób (łącznie z załogą). 

3.3. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne. Zabronione jest dozbrajanie zestawów 
przynętą naturalną. 

3.4. Systemy zbrojenia wędki (kotwica to haczyk o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych na 
średnicy maksymalnie 30 mm, pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem 
o rozwarciu, tak jak i główka jigowa nie większym niż 20 mm, przyponik to bocznik 
mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej, o długości nieprzekraczającej 15 cm 
do miejsca mocowania haczyka lub główki jigowej), dobiegacz to przyponik doczepiony do 
przynęty głównej: 
a) przynęta główna zgodna z RAPR dla dyscypliny spinningowej, lecz uzbrojona w jedną 

kotwicę; 
b) przynęta główna (pilker) uzbrojona w sposób elastyczny w jedną kotwicę, pojedynczy 

haczyk lub w tzw. dobiegacz (rys. nr 2 i nr 3); 
c) przynęta jak wyżej oraz pojedynczy haczyk (główka jigowa) na przyponiku 

zawieszonym nie dalej niż 40 cm od punktu zawieszenia przynęty głównej 
(rys. nr 4 i nr 5); 

d) zestaw składający się z nieuzbrojonego obciążenia i dwóch lub jednego przyponiku 
z pojedynczym haczykiem (główką jigową), gdzie górny przyponik jest zawieszony nie 
dalej niż 80 cm od punktu zawieszenia obciążenia, a dolny powyżej obciążenia 
(rys. nr 6 i nr 7). 

3.5 Rzut za głowy może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie, 
przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia 
dla innych osób, znajdujących się na pokładzie. 

3.6. Każda łódź przed przystąpieniem do zawodów musi być dodatkowo poddana przeglądowi 
przez komisję sędziowską. 

3.7. Dopuszczenie łodzi do zawodów potwierdza się wydaniem numerów startowych, którymi 
łódź musi być w sposób widoczny oznakowana na obydwu burtach. 

3.8. Każdą prawidłową rybę zależnie od gatunku punktuje się dodatkowo wg punktacji 
ogłoszonej w komunikacie przez organizatora. 

3.9. Punkty uzyskane przez całą obsadę łodzi są sumowane i dzielone przez liczbę osób całej 
obsady łodzi (zawodnicy + obsługa) i tak ustalony wynik zaokrągla się do 2 miejsc po 
przecinku. Wyższe miejsce uzyskuje obsada łodzi z większą liczbą punktów. 

3.10. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi znajdującej się w odległości mniejszej niż 
100 metrów od innych jednostek, oznakowanego sprzętu rybackiego i wyznaczonych 
kąpielisk. 

3.11. Obowiązuje nakaz bezwzględnego stosowania się do poleceń członków komisji 
sędziowskiej wydawanych środkami łączności radiowej oraz poddawania się na łodzi 
szczegółowej kontroli sędziowskiej w zakresie spraw wędkarskich. 

3.12. Niestosowanie się do punktów 3.10. i 3.11. oraz powrót z łowiska po wyznaczonym czasie 
może spowodować dyskwalifikację obsady łodzi w turze. 
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    III.6. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE GRUNTOWYM 
(FEEDEROWYM) 

1. W zawodach o Mistrzostwach Polski w dyscyplinie gruntowej (Feederowej) prawo 
startu mają: 

 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1-30 z klasyfikacji ogólnej 
krajowej za ubiegły rok; 

 aktualny indywidualny Mistrz Polski; 

 aktualny mistrz i wicemistrz okręgu na dany rok, którzy stanowią drużynę (podstawą 
startu jest protokół z rozegranych mistrzostw).* 

*W każdych zawodach drużyna musi startować w pełnym składzie. 

2. TEREN ZAWODÓW. 

2.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka 
brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową 
głębokość, nie mniejszą niż 1,5 metr. 

2.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę 
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być 
równowartościowe. 

2.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć 
z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii. 

2.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 15 do 50 
metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić 
minimum 10 metrów. 

2.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym 
o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). 
Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 
2 metry. 

2.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna 
być wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać 
zmniejszona lub nawet zaniechana).  

3. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

3.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, koszyk 
zanętowy o wymiarach – średnica max 5 cm i długości max 7 cm 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). Odległość dolnej krawędzi koszyka zanętowego 
do grotu haczyka wynosi minimum 50 cm. Długości wędziska max do 4,5 m. 
Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów 
jest zabronione. W porze nocnej dopuszcza się umieszczenie na szczytówce małych 
źródeł światła. 

3.2. W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu 
wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać 
skontrolowania zestawu nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku 
zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji koszyka, wymiany 
przyponu, zerwania końcówki itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli 
lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna 
Komisja Sędziowska. 
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3.3. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” 
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na 
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.  

3.4. W czasie wykonywania rzutu należy szczególna uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. 
Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (koszyk, przynęta 
musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla 
innych osób. 

3.5. 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. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po 
dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt, w taki sposób aby 1.5 m siatki było 
zatopione w wodzie. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do 
przetrzymywania ryb. 

3.6. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy o 
wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); 
platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, 
przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za 
zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z 
platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

3.7. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych 
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane 
substancjami zapachowymi. 
Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów i innych 
sztucznych przynęt lub wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako dodatków 
do zanęty), doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego 
zestawu i dodatkowego obciążenia. Ogranicza się ilość używanych zanęt: do 
12 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi 
być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, 
ziarnami itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska 
wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie 
może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego 

STOPER lub KRĘTLIK ŻYŁKA 

GŁÓWNA 

50 cm 
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STOPER lub KRĘTLIK 
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wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr 
ochotki (jokersa lub haczykowej).  
Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, 
a przynęty |w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami 
„FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo 
wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. 
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do 
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l 
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów 
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.). Każda inna przynęta musi 
być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty 
podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji 
sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma 
wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, 
zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty). 
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza 
upoważniona komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do 
nęcenia zanętą ciężką (czwarty sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 
w podsektorze lub sektorze oraz dokonuje kontroli długości wędzisk i siatki do 
przechowywania ryb u jednego uprzednio wylosowanego zawodnika (losowanie 
odbywa się przed rozpoczęciem kontroli - po drugim sygnale). 
Skład Komisji Technicznej: 

 sędzia sektorowy; 

 sędzia wagowy; 

 sędzia kontrolny. 
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) 
jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty 
z użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie 
zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków 
i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. 
Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” 
(czwarty sygnał). 
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję 
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema 
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

3.8. Forma nęcenia dozwolona jest tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez 
zamocowanego przyponu z haczykiem). Inna forma nęcenia jest zabroniona. 

4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW. 

4.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

4.2. Organizator Mistrzostw Polski i zawodów ogólnopolskich musi zapewnić minimum 
jednego sędziego na 10 zawodników. 

4.3. Zawody powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się również 
możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozgrywanych zawodów), z możliwością 
przeprowadzenia zawodów z podziałem sektorów na podsektory. Ilość podsektorów 
wyznacza się dzieląc liczbę uczestników w sektorze przez 25 (przyjmuje się literowe 
oznakowanie sektorów: A, B, podsektorów :A1,A2…B1, B2…). 
W kołach, klubach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów 
mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski należy rozgrywać, jako zawody 
dwudniowe. 

4.4. Zawody mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach. 
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4.5. Komputerowe lub ręczne losowanie sektorów dla zawodników odbywa się podczas 
odprawy technicznej kierowników drużyn, na poszczególne tury zawodów oraz 
numerów drużyn i numerów zawodników indywidualnych, pod którymi w czasie tur 
będą występowali. 
Przykład: w zawodach uczestniczy 12 drużyn oraz 7 zawodników indywidualnych, 
każda drużyna otrzymuje jeden wspólny numer, a zawodnicy indywidualni kolejne 
dalsze numery tj. od 13 do 19. 

4.6. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym 
terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk do 
sektorów lub podsektorów odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż 
na 150min przed rozpoczęciem zawodów. 
Podział na podsektory odbywa się w następujący sposób. Po przeprowadzeniu 
losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze 
A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku, 
gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest 
zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach. 

4.7. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla 
pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności 
zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów 
losuje się pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z klasyfikacją 
ogólną za rok ubiegły. 

4.8. Czas trwania tury zawodów wynosi:3 do 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 2 godziny. O czasie trwania tury i ich liczbie w zawodach na poziomie kół i 
okręgów decydują właściwe OKS-y. 

4.9. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają 
się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał 
upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać 
sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym).  
Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta 
gruntowa może być przygotowywana przez zawodnika lub osobę trzecią poza 
stanowiskiem. 
Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym 
zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do 
zawodów, 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 ciężką 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 i może używać wyłącznie zanęty lekkiej; 

 piaty 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. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami 
pozostaje w wodzie. Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny 
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być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach 
liczy się początek sygnału. 

4.10. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić 
w obrębie pasów neutralnych). Ryba, która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko 
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest 
zaliczona, jednakże, jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, 
ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik 
odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas 
ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku 
i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna Komisja 
Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich 
złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym 
punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub sektorowej. 

4.11. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego 
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich 
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie 
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane 
przez zawodnika spokojnie i z rozwagą. 
Zabrania się: 

 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów; 

 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem; 

 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu; 

 używanie echosond, także podczas treningu; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 stosowania rurek tzw. zestawów antysplątaniowych; 

 używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów i innych sztucznych 
przynęt lub wabików, ikry, żywych lub martwych ryb; 

 doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu 
i dodatkowego obciążenia; 

 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału 
(np. telefonów, krótkofalówek, itp.) 

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy na stanowiskach kobiet 
i kadetów w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale. 

4.12. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno 
korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo 
wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie 
trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, 
pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części lub wymiany złamanej wędki, które 
mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc 
zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. 
Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz 
osoby upoważnione przez Sędziego Głównego. 
Klub może oficjalnie zgłosić dwóch trenerów (kierownika i trenera). W wypadku gdy 
sektor lub grupy sektorów oddzielają przerwy większe niż 100 m, albo sektory są 
rozmieszczone na różnych brzegach łowiska, klub może zgłosić taką liczbę trenerów 
aby na jeden oddzielony sektor /grupę sektorów/ przypadał jeden trener, (liczbę tą 
określa organizator zawodów w komunikacie nr 1), mogą oni wchodzić na stanowiska 
zajmowane przez członków swojego klubu; trenerzy muszą nosić identyfikatory 
(otrzymane od organizatora) wskazujące ich status. Tylko jeden trener może 
jednocześnie przebywać na stanowisku. 
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Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby 
sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – kierownik, trener drużyny) 
jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego 
przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga 
powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów 
i stanowisk w sektorach. 

4.13. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY: 

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może 
odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią 
lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana. 
1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów żaden 

zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na 
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy 
przygotowania). 

2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast 
przerwane. Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: 

 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek 
natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to 
pozwolą, zawody będą kontynuowane; 

 drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko; 

 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. 
Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na 
kontynuację do końca planowanych pięciu (5) godzin wędkowania (na podstawie 
decyzji podjętej przez Główną Komisję Sędziowską). 

5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

5.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego 
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.  
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

5.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po 
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do 
chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają 
natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb 
niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. 

5.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów; 

 odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej 
podebrana podbierakiem lub ręką. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego 
kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. 
W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak 
w pkt. 4.10 w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem. 

5.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego 
obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

6. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW. 

6.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 

6.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się 
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. 
Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów 
ochronnych.  
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W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od 
punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów. 

6.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem 
kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 

7. PUNKTACJA. 

7.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych 
ryb, zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi 

7.2. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego 
zawodnika. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych 
„ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. 
Powyższa zasada dotyczy także numerowania miejsca drużyny. 

7.3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje 
dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami 
sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty 
sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe).  

7.4. Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie 
liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów, 
zawodnicy otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub sektorowych równą 
średniemu miejscu, które by zajęli (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – 
sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech 
zawodników ma miejsca od 9 do 12  – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych 
każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych 
równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze 
(przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach 
z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów 
sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby 
i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby 
otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, 
trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują 
(31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie 
złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej 
pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie 
złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 

7.5. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez zawodników drużyny. Za brak 
zawodnika w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe 
liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze 
danej kategorii plus 1. 

7.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

7.7. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. 
Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. 
Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił 
żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie 
punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów 
zawodnika w zawodach, a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch 
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tur zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik 
zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

7.8. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach 
w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa 
suma punktów zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb 
uzyskana przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur. Przy dalszej 
równości przyznaje się miejsca ex aequo.  

7.9. Zawodnicy rezerwowi, uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają 
sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc. 

8. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA: 
W turze zawodów: 

 wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania; 

 przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej 
kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”; 

 zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia 
gruntu; 

 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia; 

 używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu; 

 nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie 
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego 
zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny; 

 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze 
zawodów; 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym; 

 nieprzestrzeganie 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); 

 za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty 
lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną; 

 łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza 
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów. 

 

9. REGULAMIN KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ MISTRZOSTW 
POLSKI (nastąpi od 2018 roku). 

9.1. Zawody o Mistrzostwo Polski ustala się z cyklu dwóch zawodów dwuturowych 
o Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwo Polski w wędkarstwie gruntowym 
(Feederowym.) 

9.2. Klasyfikacja indywidualna ogólna obliczana jest w cyklu rocznym w okresie 
styczeń/grudzień. Obejmuje sumę punktów sektorowych oraz punktów za wagę 
złowionych ryb przez zawodnika. GKS określa corocznie liczbę najlepszych wyników 
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zawodnika uzyskanych w turach ogólnopolskich zawodów z cyklu Mistrzostw Polski, 
uwzględnianych przy obliczaniu rocznej klasyfikacji.  

9.3. Podstawą klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych zawodników 
z określonej przez GKS liczby tur zawodów. W przypadku uzyskania równej liczby 
punktów sektorowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał największą 
sumę punktów za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, 
zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo. Zawodnikowi niestartującemu w danych 
zawodach, przypisuje się liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników 
w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze plus 1. 

9.4. Drużynowa klasyfikacja Mistrzostw Polski stanowi podsumowanie startów 
reprezentacji okręgów, klubów w rocznym cyklu zawodów. 

9.5. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma punktów sektorowych zawodników 
drużyny. 
Czym mniejsza jest ta suma, tym wyższe miejsce drużyny, klubu. W przypadku równej 
sumy punktów sektorowych zawodników drużyny, o wyższym miejscu decyduje 
większa suma punktów zawodników drużyny za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie 
daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 
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III. 7. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1.  ORGANIZACJA ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane są pod patronatem Polskiego Związku Wędkarskiego, na zlecenie ZG 
PZW. Mistrzostwa Polski organizowane są w oparciu o Zasady Organizacji Sportu 
Wędkarskiego PZW oraz Regulamin Międzynarodowych Zawodów Ekip Krajowych 
Niepełnosprawnych Wędkarzy F.I.P.S.e.d. 
Zawody są rozgrywane w dyscyplinie spławikowej. 
Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów. 
Mistrzostwa Polski mogą być rozgrywane jako zawody dwudniowe, dwuturowe, 
z przelosowaniem sektorów w turze drugiej. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH 

2.1. W zawodach mogą brać udział osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu, 
które ukończyły 14 lat (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna 
zgoda rodziców lub opiekuna prawnego). 

2.2. Prawo startu w zawodach mają osoby zakwalifikowane przez organizatora na podstawie 
zgłoszeń i po przyznaniu punktów handicapowych. 

2.3. Start w Mistrzostwach Polski ma zagwarantowany ubiegłoroczny Mistrz Polski. 
Warunkiem uczestnictwa w zawodach kwalifikacyjnych oraz Mistrzostwach Polski jest 
posiadanie: 

 dokumentu stwierdzającego stałą niepełnosprawność narządu ruchu; 

 karty zdrowia sportowca lub książeczki zdrowia sportowca z orzeczeniem lekarza 
medycyny sportowej o zdolności do uprawiania sportu wędkarskiego; 

 kartę wędkarską PZW, 

 zaświadczenia z orzeczeniem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej określającej 
zakres niepełnosprawności, szczególnie w przypadku zawodników z niewidoczną 
niepełnosprawnością (1 pkt handicapowy), określające procentową niesprawność 
kończyny/kończyn; 

 spełnienie innych/niewymienionych warunków organizatora zawartych w komunikacie 
o zawodach. 

2.4. Oryginały wymienionych w pkt. 2.3. dokumentów zawodnik jest zobowiązany przedstawić 
do wglądu na żądanie organizatora przed zawodami. 

3. ZAKRES NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I PUNKTY HANDICAPOWE (PUNKTY 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) 

3.1. Zakres niepełnosprawności zawodnika potwierdza zaświadczenie o niepełnosprawności 
wystawione przez lekarza orzecznika. 

3.2. Zawodnik w formularzu zgłoszeniowym wskazuje zakres niepełnosprawności ruchowej 
oraz ilość punktów handicapowych (zgodnie z punktacją i tabelą załączoną na końcu 
regulaminu. 

3.3. Zawodnik, który w poprzednich zawodach przedłożył organizatorowi zaświadczenia 
lekarskie, zobowiązany jest do ponownego ich przedłożenia w przypadku zmiany zakresu 
niepełnosprawności. W trakcie cyklu zawodów organizator może zobowiązać zawodnika 
do ponownego przedstawienia zaświadczenia z orzeczeniem lekarza specjalisty 
rehabilitacji medycznej.  

3.4. W przypadkach wzbudzających wątpliwości ostatecznej oceny dokumentacji medycznej 
oraz oceny faktycznego zakresu niepełnosprawności dokonuje organizator albo 
wyznaczony klasyfikator dyscypliny przed rozpoczęciem zawodów. 



 57 

3.5. Na liście startowej i karcie startowej zawodnika przy nazwisku należy podać liczbę 
punktów handicapowych. 

 
4.  CZYNNOŚCI DOZWOLONE ASYSTENTOM/POMOCNIKOM 

4.1.W zależności od stopnia niepełnosprawności zawodnikowi przyznawane są punkty 
handicapowe, które określają jego stan fizyczny, co uzależnia dozwoloną podczas 
łowienia pomoc asystenta/pomocnika. Każdy zawodnik może korzystać z pomocy 
zgłoszonego wcześniej asystenta/pomocnika. Zasady punktacji i zakres dozwolonej 
pomocy asystenta/pomocnika określa tabela, zgodna z Regulaminem F.I.P.S.e.d., 
zamieszczona na końcu niniejszego regulaminu. Tabela ta powinna być przekazana 
wszystkim startującym zawodnikom oraz sędziom zawodów. Nieprzestrzeganie zasad 
dozwolonej pomocy może skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

4.2.Asystentem zawodnika może być wyłącznie osoba pełnosprawna. W szczególnych, 
uzasadnionych sytuacjach należy uzyskać zgodę organizatora oraz sędziego głównego 
zawodów. Pomiędzy 1 a 6 sygnałem nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z 
wyjątkiem pomocnika. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom 
sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej 
wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego po uprzednim 
powiadomieniu go.  

5. TEREN ZAWODÓW 

5.1.Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka 
brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, 
nie mniejszą niż 1,00 metr. 

5.2.Konieczne jest uwzględnienie dostępności linii brzegowej łowiska dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich i możliwości rozstawienia platform wędkarskich oraz 
umożliwienie dojazdu zawodników samochodem jak najbliżej wylosowanych stanowisk 
wędkarskich – odległość nie przekraczająca 100 metrów. 

5.3.Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę 
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być 
równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie 
ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników 
(kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania. 

5.4.W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć 
z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii. 

5.5.Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 
metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić 
minimum 6 metrów. 

5.6.Na rzekach i kanałach stanowisko nr 1 zawsze znajdować się będzie w ich górnym biegu. 
Na wodach stojących (jeziora, stawy itp.) nr 1 umiejscowiony będzie na lewo patrząc na 
lustra wody, a wyznaczanie stanowisk zaczyna się od lewej do prawej. 

5.7.Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 
1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności 
powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry. W przypadku 
rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona 
strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet 
zaniechana).  

5.8.Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie oraz osoby upoważnione 
przez sędziego głównego. 
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6. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

6.1.Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, 
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar 
obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 
Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu 
z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na 
wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, 
obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie 
dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. W przypadku, 
kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże ewidentne 
naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu, nie 
czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany 
uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki 
obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie 
zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska. 

6.2.Dozwolone jest stosowanie kołowrotka, w tym kołowrotka elektrycznego. 

6.3.Obowiązuje limit maksymalnej długości wędziska do 11,5 m. 

6.4.Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” 
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na 
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany. 

6.5.W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu 
z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia. 

6.6.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 metry. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne. Niedozwolone jest 
stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb. 

6.7.Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, 
platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). 
Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, 
przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za 
zgodą sędziego głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii 
z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

6.8.W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych 
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane 
substancjami zapachowymi. 

6.9.Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako 
dodatków do zanęty). Substancje utwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie 
z przynętami naturalnymi. 

6.10.Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. 
Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz 
z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią 
zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym 
dopuszcza się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit 
używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra 
na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). 

6.11.Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, 
a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie 
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z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo 
wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. 
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do 
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l 
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów 
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.) Ochotka haczykowa 
(przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także 
w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l. Każda 
inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma 
prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym 
w klasyfikacji sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie 
ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 
3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).  
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza 
upoważniona komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia 
zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub 
sektorze oraz może dokonać kontroli długości wędzisk i siatek do przechowywania ryb. 
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak 
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem 
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, 
natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która 
nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do 
zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał). 
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję 
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema 
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

6.12.Skład Komisji Technicznej: sędzia sektorowy, sędzia wagowy, sędzia kontrolny. 

6.13.Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco: 

 zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej 
kontroli ilości zanęt i przynęt). Niewrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno 
łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć; 

 zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo  
z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, etc.) Wyjątek stanowi 
nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika 
jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.  Bryła zanęty lekkiej 
nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał). 

Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko zanęcanie 
ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) 
umieszczonym na szczytówce wędziska. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika 
(kubka) na końcówce wędziska lub topu wędziska.  
Długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może 
przekraczać maksymalnej długości wędziska określonej w rozdziale 6 pkt. 6.3. W czasie 
nęcenia pojemnikiem, zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody (z wyjątkiem 
zestawu na którym jest na stałe zamocowany pojemnik). 

6.14.Możliwe jest przygotowanie zanęt i nęcenie przez asystenta/pomocnika dla zawodników 
mających 7, 6, 5, 4 i 3 punkty handicapowe., ale tylko zgodnie powyższymi zasadami.  

7. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

7.1.Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach 
seniorów (mężczyzn i kobiet). 
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7.2.Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej obsługi technicznej - 
osób niezbędnych np. do pomocy przy transporcie sprzętu czy bezpiecznym 
rozlokowaniu zawodników na stanowiskach. 

7.3.Przy wyborze łowiska organizator jest zobowiązany do uwzględnienia dostępności linii 
brzegowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i możliwości rozstawienia 
platform wędkarskich oraz umożliwienie dojazdu zawodników samochodem jak najbliżej 
wylosowanych stanowisk wędkarskich – odległość nie przekraczająca 100 metrów. 

7.4.W czasie trwania zawodów organizator ma obowiązek zapewnienia toalety przenośnej 
dla osób niepełnosprawnych i zainstalowanie jej w dogodnym miejscu na płaskiej 
powierzchni, w pobliżu stanowisk wędkarskich i sekretariatu zawodów. 

7.5.Mistrzostwa Polski są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej. Utworzenie kategorii 
kobiet wymaga zgłoszenia co najmniej 5 zawodniczek.  

7.6.Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych mogą być rozgrywane, jako zawody dwudniowe, 
dwuturowe, z przelosowaniem sektorów.  

7.7.Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu 
trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (np. burza). Aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie 
może trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostaną przerwane jednym wcześniej 
ustalonym sygnałem. Tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem 
dotychczasowego wyniku zawodnika. W przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych zawody dwuturowe uznaje się za odbyte po rozegraniu 
jednej tury. 

7.8.Trening oficjalny jest nieobowiązkowy. Odbywa się w piątek poprzedzający zawody 
w godzinach określonych przez Organizatora w komunikacie. Zawodnicy zajmują 
stanowiska wyznaczone im przez Organizatora w drodze losowania. Informacja 
o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w Biurze Zawodów w dniu treningu we 
wszystkich sektorach od godziny 800. Podczas treningu obowiązują dwa sygnały: „wolno 
nęcić” – na 10 minut przed rozpoczęciem łowienia i „koniec treningu”. Łowienie ryb 
i nęcenie po sygnale „koniec treningu” jest zabronione na całym terenie zawodów. 

7.9.Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem 
losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób 
jednoznaczny i czytelny. Przyjmuje się literowe oznaczenie sektorów (A, B, C...) i cyfrową 
numerację stanowisk w sektorach (A1, A2, A3...). 

7.10.Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, 
jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk na zawodach 
Mistrzowskich odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny 
przed rozpoczęciem zawodów. Po losowaniu sędzia sektorowy umieszcza na każdym 
stanowisku dodatkową tabliczkę określającą ilość punktów handicapowych danego 
zawodnika. 

7.11.Zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi 
i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno 
przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym). 
Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa 
może być przygotowywana przez zawodnika lub asystenta/pomocnika poza 
stanowiskiem. 
Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik 
wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.  
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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 ciężką; 

 czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik 
rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej; 

 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. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami 
pozostaje w wodzie. 
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale 
słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek 
sygnału. 

7.12.Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić 
w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko 
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, 
jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być 
bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę 
do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy 
musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie 
startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć 
wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, 
zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub 
sektorowej. 
Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego 
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich 
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie 
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane 
przez zawodnika spokojnie i z rozwagą. 

7.13.Po zakończeniu zawodów, po 6 sygnale, zawodnik lub jego pomocnik przekazuje 
formalnie złowione ryby sędziemu wagowemu. Zawodnik lub pomocnik jest obecny przy 
ważeniu ryb. Zawodnik lub jego pomocnik podpisuje kartę startową, akceptując wagę 
złowionych ryb. 

7.14.Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów 
i stanowisk w sektorach. 

7.15.Zabrania się: 

 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów; 

 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem; 

 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu; 

 używanie echosond, także podczas treningu; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału 
(np. telefonów, radiotelefonów itp.) 

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób, 
z wyjątkiem asystenta/pomocnika. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego 
zawodnika i udzielania mu porad ustnych. Tylko jeden trener może jednocześnie 
przebywać na stanowisku. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia 
zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części 
do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia 
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może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje 
chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip 
oraz osoby upoważnione przez sędziego głównego. 

7.16.Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za nieprawidłowe działania własne 
i asystenta/pomocnika za: 

 wchodzenie do wody w czasie przygotowania zawodów lub w czasie ich trwania; 

 przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej 
kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”; 

 zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia 
gruntu; 

 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia; 

 używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu; 

 nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nieregulaminowe formowanie 
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego 
zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny; 

 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów; 

 wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt 
i przynęt, niż jest dozwolona; 

 nie przestrzeganie zasad dozwolonej pomocy dla asystentów/pomocników, mimo 
jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego; 

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze 
zawodów; 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym, 

 łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza 
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów, 

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 
technicznej, 

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychicznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów; 

 niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika lub jego asystenta w stosunku do 
organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym upomnieniu przez 
sędziego). 

8.  RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

8.1.W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego 
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity 
ilościowe i wagowe łowionych ryb.  

8.2.Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po 
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili 
zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają 
natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb 
niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.  

8.3.Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów; 

 odpięła się z haczyka, pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej 
podebrana podbierakiem lub ręką. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego 
kontrolnego, i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. 
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8.4.Zawodnicy, pomocnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do 
ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

9. PUNKTACJA 

9.1.Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 

9.2.Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się 
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty 
te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów 
ochronnych.  
W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od 
punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów. 

9.3.Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary 
odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 

9.4.Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb, 
zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

9.5.Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada 
dotyczy także numerowania miejsca drużyny. 

9.6.Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje 
dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami 
sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty 
sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe).  
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika 
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 3 punktów sektorowych /podsektorowych. 

9.7.Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze. 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie 
liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy 
otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub sektorowych równą średniemu miejscu, 
które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 
punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 
– sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili 
ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc 
nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu 
z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy 
otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, 
sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników, 
którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy; 
przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. 
Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest tylko jeden 
zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów 
sektorowych równą ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 33 zawodników, 
32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer 
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. 

9.8.Zawodnik wyrównawczy 
Przy podziale sektora na dwa podsektory: w przypadku, kiedy liczba startujących 
w sektorze jest nieparzysta (np. 33 zawodników w sektorze), zawodnik na stanowisku 
nr 17 będzie uwzględniony w klasyfikacji obu podsektorów. Miejsce zajęte w pierwszym 
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podsektorze (stanowiska od 1 do 17), będzie brane pod uwagę w klasyfikacji 
indywidualnej, natomiast miejsce zajęte przez niego w drugim podsektorze (stanowiska 
od 17 do 33), będzie brane pod uwagę tylko przy klasyfikacji innych zawodników w tym 
podsektorze. W przypadku kiedy zawodnik zajmie 3 miejsce w podsektorze (stanowiska 
od 17 do 33), inni zawodnicy zajmą odpowiednio miejsca: 1,2,  , 4, 5, 6,….., 16 i 17. 

9.9.Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych 
uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez zawodników drużyny. Za brak 
zawodnika w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe 
liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze 
danej kategorii plus 1. 

9.10.Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się, dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza 
suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który 
w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest 
klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, 
o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, 
a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch tur zawodów. 
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany 
we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

9.11.Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się, dodając punkty sektorowe 
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach 
w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma 
punktów zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana 
przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur. Przy dalszej równości 
przyznaje się miejsca ex aequo. 

9.12.Mistrzem Polski zostaje zawodnik, który w klasyfikacji łącznej uzyska najmniejszą liczbę 
punktów. 

 

10. ODWOŁANIA 

10.1.Zawodnik lub w jego imieniu jego asystent/pomocnik mają prawo złożyć odwołanie do 
głównej komisji sędziowskiej w przypadku: 

 zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego; 

 sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb; 

 wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu 
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od momentu ogłoszenia 
nieoficjalnych wyników. 

10.2.Odwołanie może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej 
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. 
Odwołanie wymaga formy pisemnej i jest wolne od kaucji. Odwołanie rozpatruje główna 
komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby. Od decyzji 
głównej komisji sędziowskiej przysługuje prawo złożenia protestu na piśmie do sędziego 
głównego w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem wadium. 

10.3.Wysokość wadium jest ustalana corocznie przez GKS PZW. Organizator jest 
zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania 
zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania pokwitowania wpłaty oraz 
bezzwłocznego zwrotu kwoty wadium w przypadku uznania zgłoszonego protestu. 

10.4.Zawodnik lub w jego imieniu pomocnik ma prawo złożyć odwołanie dotyczące punktów 
handicapowych innego zawodnika jedynie przed rozpoczęciem zawodów. 

10.5.W czasie trwania zawodów zawodnikowi lub w jego imieniu pomocnikowi przysługuje 
prawo zgłaszania zastrzeżeń dotyczących innych zawodników w zakresie 
nieprzestrzegania zasad dozwolonej pomocy przez asystenta/pomocnika. W przypadku 
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zasadności tych zastrzeżeń, sędzia ma obowiązek zastosowania upomnienia wobec 
zawodnika i jego asystenta. W przypadku nie zastosowania się do uwag sędziego może 
nastąpić dyskwalifikacja zawodnika.   

 
11. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

11.1.Za udział w zawodach mogą być pobierane od zawodników opłaty startowe. 
11.2.Za udział w Mistrzostwach Polski ustala się stawkę 100 zł. za dwie tury. W ramach 

opłaty startowej organizator musi zagwarantować jeden posiłek dziennie dla zawodnika i 
jego asystenta (czyli 4 posiłki na 2 dni).  

11.3.Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników 
mogą pokrywać koła. 

11.4.Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników 
mogą pokrywać okręgi w miarę swoich możliwości finansowych. 

11.5.Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą zawodnicy lub organizatorzy, z 
godnie z ustaleniami. 

11.6.Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich przysługuje ryczałt na zanęty i 
przynęty przyznawany przez jednostkę PZW delegującą zawodnika. 

11.7.Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek 
właściwego kapitanatu sportowego. 

12. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH 

12.1.Zwycięzca Mistrzostw Polski otrzymuje tytuł Mistrza Polski. Zdobywcy 2. i 3. miejsca 
otrzymują odpowiednio tytuły 1. i 2. wicemistrza. 

12.2.W zawodach mistrzowskich nagradzani są zdobywcy od 1. do 3. miejsca pucharami i 
medalami, a od 1. do 6. miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach. Koszty 
pucharów i medali ponosi organizator – okręg PZW, a koszty dyplomów ZG PZW. 

12.3.W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnienie 
zwycięzców sektorów lub tur. 

12.4.We wszystkich zawodach mistrzowskich organizator i sponsorzy mogą fundować 
nagrody rzeczowe. 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13.1.Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia niniejszego regulaminu na stronie 
internetowej wraz z informacją o organizacji Mistrzostw Polski lub innych zawodów 
wędkarzy niepełnosprawnych do wglądu dla zainteresowanych zawodników.  Z 
regulaminem muszą się zapoznać członkowie Komisji Sędziowskiej oraz pozostali 
sędziowie zaangażowani w obsługę zawodów. 

13.2.Organizator zawodów zobligowany jest do wykupienia grupowej polisy NNW na 
potrzeby zawodów oraz przedłożenia jej Komisji Sędziowskiej przed rozpoczęciem 
zawodów. 
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Tabela punktów handicapowych (punktów niepełnosprawności) 
w wędkarstwie osób niepełnosprawnych 

(HANDICAP) 

 
7 punktów  – zawodnik niewidomy; 

6 punktów  – zawodnik z jedną całkowicie niesprawną ręką (obowiązek przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego); zawodnik z  częściową amputacją jednej ręki i jej 
całkowitą niesprawnością (obowiązek przedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego); 

5 punktów  – zawodnik z częściowo amputowaną ręką, gdzie pozostała część kończyny 
jest sprawna; zawodnik z częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego); 

4 punkty  – zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, ale mający 
obydwie ręce sprawne; 

3 punkty – zawodnik z jedną lub dwoma nogami niesprawnymi, pozbawionymi siły 
mięśniowej (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie 
jest w stanie stać bez sprzętu pomocniczego, lecz mający sprawne ręce oraz 
tułów (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego); 

2 punkty – zawodnik na wózku inwalidzkim, który może łowić poza wózkiem inwalidzkim, 
mający obie ręce i tułów sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik 
z niepełnosprawnością obu nóg, ale mogący poruszać się bez 
specjalistycznego sprzętu lub wózka inwalidzkiego; 

1 punkt – zawodnik mający widoczną fizyczną niepełnosprawność lub inne niewidoczne 
niepełnosprawności, ale stopień upośledzenia ruchowego powoduje 
przynajmniej 70% utraty sprawności (obowiązkowe zaświadczenie 
procentowej utraty sprawności); 

 

Głuchy lub niemy zawodnik nie jest traktowany jako niepełnosprawny w kontekście 
możliwości wykonywania wędkarstwa. 

Przez sprzęt pomocniczy rozumie się: kula łokciowa, laska, balkonik, podpórka na 
kółkach, trójnóg. 
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DOZWOLONY ZAKRES POMOCY DLA WĘDKARZA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
ŚWIADCZONY PRZEZ ASYSTENTA/POMOCNIKA 

 

 

CZYNNOŚCI 

7 pkt 6 i 5 pkt 4 i 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

DOZWOLONA 
POMOC 

DOZWOLONA 
POMOC 

DOZWOLONA 
POMOC 

DOZWOLONA 
POMOC DOZWOLONA POMOC 

tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie 

Zarzucanie wędki X   X  X  X  X 

Zacięcie  X  X  X  X  X 

Doholowanie ryby do brzegu  X  X  X  X  X 

Przygotowanie materiału 
wędkarskiego 

X  X  X  X   X 

Przygotowanie zanęty X  X  X  X   X 

Nęcenie ciężkie X  X  X   X  X 

Nęcenie lekkie X  X  X   X  X 

Zakładanie przynęty na haczyk X  X   X  X  X 

Podebranie ryby X  X  X   X  X 

Odhaczanie ryby X  X   X  X  X 

Naprawa wędki (przy tym należy 
przerwać łowienie) 

X  X  X   X  X 

Doniesienie brakujących 
materiałów wędkarskich 
znajdujących się na stanowisku 

X  X  X  X  X  
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ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ I REPREZENTACJI POLSKI 
W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
1. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ 

Kadrę narodową osób niepełnosprawnych powołuje się w dyscyplinie spławikowej. 

1.1. Kadra narodowa jest powoływana przez Główny Kapitanat Sportowy na okres 1 roku na 
podstawie wyników indywidualnych osiągniętych przez zawodników w imprezach 
sportowych z cyklu Mistrzostw Polski. 

1.2. W skład kadry narodowej wchodzą osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu, 
będące członkami PZW i posiadające odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz 
wyszkolenia sportowego, a także reprezentujące wysoki poziom moralny i etyki 
wędkarskiej. 

Do kadry narodowej zostaje powołanych 12 zawodników, w tym: 

 aktualny Indywidualny Mistrz Polski; 

 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski; 

 2 zawodników typowanych przez trenera kadry. 

1.3.  Poza limitem liczbowym, do kadry narodowej osób niepełnosprawnych mogą zostać 
powołani zawodnicy zajmujący niższe miejsca w tabeli wyników, ale tylko w sytuacji, gdy 
nie ma możliwości skompletowania wymaganej liczby punktów handicapowych dla  
4-osobowej drużyny, czyli 11 punktów. W skład reprezentacji Polski osób 
niepełnosprawnych wchodzi 5 zawodników – drużyna 4-osobowa plus 1 zawodnik 
rezerwowy. W reprezentacji może się znaleźć tylko jeden zawodnik z 1 punktem 
handicapowym oraz tylko jeden zawodnik z 2 punktami handicapowymi.  

1.4.  Klasyfikacja ogólna obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika 
w Mistrzostwach Polski. W dyscyplinie spławikowej zawodnik otrzymuje liczbę punktów 
zgodną z zajętym miejscem.  

1.5.  Wszystkie zawody w dyscyplinie spławikowej osób niepełnosprawnych w ramach 
Mistrzostw Polski będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, w systemie dwuturowym, 
z przelosowaniem sektorów. 

 Skład kadry narodowej może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie sezonu  
w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera kadry. 

Członek kadry narodowej może w każdym czasie zrezygnować z członkowstwa na własna 
pisemną prośbę. 
Mistrzostwach Świata i Europy oraz w innych zawodach międzynarodowych bierze 
udział reprezentacja Polski typowana z zawodników kadry narodowej. 
Powołanie do reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych zatwierdza GKS na wniosek 
trenera kadry narodowej. 
W skład reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych wchodzi 5 zawodników – drużyna  
4-osobowa plus 1 zawodnik rezerwowy. W reprezentacji może się znaleźć tylko jeden 
zawodnik z 1 punktem handicapowym oraz tylko jeden zawodnik z 2 punktami 
handicapowymi. O składzie reprezentacji Polski decyduje suma punktów handicapowych 
dla drużyny, która nie może być mniejsza niż 11. 

2. ZASADY POWOŁYWANIA ASYSTENTÓW/POMOCNIKÓW KADRY NARODOWEJ 

2.1. Funkcję asystenta/pomocnika niepełnosprawnego zawodnika mogą pełnić osoby będące 
członkiem PZW i posiadające odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia 
sportowego, a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki wędkarskiej. 

2.2. Ustala się liczbę pomocników do 5 osób. 
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2.3. Skład pomocników typowany jest przez trenera kadry narodowej. 

2.4. Osoba pełni funkcję pomocnika w okresie od dnia powołania do składu pomocników do 
dnia zakończenia Mistrzostw Świata. 

2.5. Skład pomocników może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie sezonu 
w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera kadry. 

2.6. Pomocnik może w każdym czasie zrezygnować na własną pisemną prośbę. 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 

3.1. Zawodnicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania obowiązków członka kadry 
narodowej. 

3.2. Członkowie kadry narodowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za 
niewykonywanie obowiązków członków kadry narodowej łącznie ze skreśleniem ze składu 
kadry narodowej. 

3.3. Członek kadry narodowej jest obowiązany do: 

 realizacji indywidualnego programu szkolenia opracowanego przez trenera; 

 uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej; 

 udział we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym Mistrzostwach Świata; 

 przestrzegania postanowień regulaminów sportowych oraz dyspozycji trenera; 

 przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 

 poddania się badaniom lekarskim, przestrzegania zakazu zażywania środków 
dopingujących i narkotycznych; 

 używania przekazanego mu sprzętu i stroju narodowego oraz dbałość o ten strój 
i sprzęt; 

 przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w punkcie powyżej; 

 przestrzegania sportowego trybu życia; 

 rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem 
kadry narodowej. 

3.1. Członek kadry narodowej ma prawo do: 

 uczestniczenia w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych; 

 opieki szkoleniowej; 

 wyposażenie w sprzęt i strój narodowy. 

4. OBOWIĄZKI I PRAWA POMOCNIKA 

3.2. Pomocnicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania obowiązków pomocnika. 

3.3. Pomocnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonywanie obowiązków 
pomocnika łącznie ze skreśleniem ze składu pomocników. 

3.4. Pomocnik zawodnika jest zobowiązany do: 

 przestrzegania dyspozycji trenera; 

 przestrzegania postanowień regulaminów sportowych; 

 uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej; 

 udział we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym Mistrzostwach Świata; 

 przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 

 przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących i narkotycznych; 

 używania przekazanego mu stroju narodowego oraz dbałość o ten strój; 

 przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
znaków i napisów na stroju, o którym mowa powyżej; 

 przestrzegania sportowego trybu życia; 
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 rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem 
kadry narodowej. 

3.5. Pomocnik zawodnika ma prawo do: 

 uczestnictwa w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych; 

 wyposażenia w strój reprezentanta Polski. 
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IV.1. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM.   (tekst jednolity) 

Zawody wędkarskie, metodą rzutową polegają na wykonywaniu rzutów do celu i na 

odległość ciężarkami i sztucznymi muchami. 

1. ORGANIZACJA ZAWODÓW. 

1.1. Organizator zawodów rzutowych odpowiedzialny jest za: 

- techniczne przygotowanie i przeprowadzanie zawodów na podstawie 

regulaminów zawodów PZW i statutu Międzynarodowej Federacji Wędkarstwa 

Sportowego (ICSF), 

- przygotowanie boisk i rzutni, przekazanie ich głównej komisji sędziowskiej oraz 

za przygotowanie możliwości kontroli sprzętu, ciężarków i much, 

- opracowanie programu zawodów i harmonogramu startów poszczególnych 

grup zawodników. 

- Organizator zawodów opowiada za przygotowanie stanowiska do kontroli 

sprzętu, zawodnicy maja prawo do kontroli swojego sprzętu przed zawodami 

na tym stanowisku. 

1.2. W celu usprawnienia przebiegu zawodów należy dokonać podziału zawodników na 

grupy.  Kolejność startu poszczególnych grup zostaje ustalona na podstawie 

harmonogramu zawodów. Grupa zobowiązana jest do startu na wyznaczonej jej rzutni. 

W wyjątkowych przypadkach (np. poważna awaria sprzętu) zawodnik może zmienić 

kolejność startu w ramach grupy. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik rzutni lub 

sędzia punktowy. 

1.3. W czasie Indywidualnych Mistrzostwach Polski o kolejności rozgrywania konkurencji 

decyduje organizator, o czym zawiadamia w komunikacie nr 1. Zwycięzców należy 

nagradzać w kolejności konkurencji 1 do 9. Dopuszcza się rozegranie na pozostałych 

zawodach w pierwszej kolejności konkurencji docelowych rozpoczynając od konkurencji 

nr 1, z tym, że możliwe jest rozgrywanie konkurencji docelowych jednocześnie. 

1.4. Zawody należy przeprowadzać na boisku trawiastym, przy czym wysokość trawy nie 

powinna przekraczać 5cm. Dopuszcza się przeprowadzenie zawodów na sztucznej 

nawierzchni. 

1.5. Linie wyznaczające granice rzutni winny ściśle przylegać do podłoża. 

1.6. Każdy zawodnik otrzymuje od organizatora kartę startową, wraz z kopią, z wypisanym 

nazwiskiem i nazwą jednostki organizacyjnej wraz z wymienieniem konkurencji, w 

których startuje. 

1.7. Wypełnione odcinki karty startowej organizator przechowuje łącznie z wykazem 

zwycięzców, aż do następnych zawodów danego szczebla. 

1.8. Błędne zapisy należy przekreślać w taki sposób, aby były czytelne po wpisaniu nowych. 

Skreślenia potwierdzają podpisami sędzia kierownik rzutni lub sędzia punktowy i sędzia 

główny. W przypadku zagubienia oryginałów kart startowych obowiązują kopie. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH. 
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W zawodach rzutowych wyższego szczebla mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

zawodach niższego szczebla (niekoniecznie eliminacyjnych) osiągnęli minimum 

punktowe. Główny Kapitanat Sportowy ustala minima uprawniające do startu w 

„Indywidualnych Rzutowych Mistrzostwach Polski”. 

Okręgowe kapitanaty sportowe mogą ustalać minima uprawniające zawodników klubów 

swojego okręgu do startu w zawodach okręgowych. Uzyskanie minimum punktowego 

obowiązuje również członków kadry rzutowej. W przypadku braku możliwości uzyskania 

wyznaczonego minimum punktowego w konkurencjach 6 do 9, zawodnik może być 

warunkowo dopuszczony do konkurencji, jednak w tym przypadku zdobycie medalu jest 

uwarunkowane uzyskaniem wyniku, co najmniej równego wyznaczonemu minimum. 

Uczestnicy zawodów mają obowiązek stosować się do przepisów antydopingowych zawartych w 

Światowym Kodeksie Antydopingowym Międzynarodowej Federacji Wędkarstwa Rzutowego (The 

World Anti-Doping Code International Casting Sport Federation) oraz w przepisach art. 43 – 45 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – Dz. U. Nr 127/10 poz. 857 ze zm.).  

 

1. KONKURENCJE I KLASYFIKACJE. 

 

3.1. Na zawodach rzutowych rozgrywane są następujące konkurencje: 

- konkurencja 1:   - mucha cel; 

- konkurencja 2:  - odległość muchowa jednoręczna; 

- konkurencja 3:  - spinning sprawnościowy 7,5g; 

- konkurencja 4:   - spinning cel 7.5g; 

- konkurencja 5:   - odległość spinningowa jednoręczna 7.5g; 

- konkurencja 6:   - odległość muchowa oburęczna; 

- konkurencja 7:   - odległość spinningowa oburęczna 18g; 

- konkurencja 8:   - multi - cel 18g jednoręcznie; 

- konkurencja 9:   - multi - odległość 18g oburęcznie. 
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3.2. W zawodach krajowych stosuje się następującą klasyfikację: 

  a)Klasyfikacja indywidualna: 

Mężczyźni:    

    

- pięciobój - konkurencje 1 - 5 

- dwubój odległościowy - konkurencje 6 - 7 

- multi dwubój - konkurencje 8 - 9 

    Kobiety:    

    

- pięciobój - konkurencje 1 - 5 

- multi dwubój - konkurencje 8 - 9 

 

 

 

Mają prawo do startu w kategorii mężczyzn 

 

- konkurencje 6 - 7 

 

 

 

Juniorzy (do lat 18 włącznie):    

    

- trójbój spinningowy - konkurencje 3 - 5 

- pięciobój - konkurencje 1 - 5 

Mają prawo do startu w kategorii mężczyzn - konkurencje 
6 

8 

-7 

-9 

     

Juniorki (do lat 18 włącznie): 

 

   

    

- trójbój spinningowy   - konkurencje 3  -5 

- pięciobój                    - konkurencje 1  -5 

Mają prawo do startu w kategorii kobiet - konkurencje 8  -9 

 

 

 

Mają prawo do startu w kategorii mężczyzn - konkurencje 6 -7 

    

Kadeci (do lat 14 włącznie) 

 

   

- trójbój spinningowy     - konkurencje 3 -5 

Mają prawo do startu w kategorii juniorów lub 

juniorek 

Mają prawo do startu w kategorii mężczyzn  

Mają prawo do startu w kategorii kobiet lub 

mężczyzn 

- konkurencje 

 

1 

6 

8 

-5 

-7 

-9 

 

b)Klasyfikacja drużynowa: 

Kobiety - konkurencje 1 - 5 

  

Mężczyźni - konkurencje 1 - 5 

  

Młodzież (juniorki, juniorzy, kadeci) - konkurencje 3 - 5 
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3.3. Klasyfikacja drużynowa: 

a)  Podczas wszystkich zawodów międzynarodowych przeprowadza się zawody 

drużynowe w konkurencjach zgłoszonych przez organizatorów. 

b)  W drużynowych zawodach krajowych: 

- drużyna kobiet w konkurencjach 1 - 5  składa się z dwóch 

zawodniczek(bez wyglądu na wiek) 

- drużyna mężczyzn w konkurencjach 1 - 5 składa się z trzech 

zawodników, (bez wyglądu na wiek) 

-  drużyna młodzieży w konkurencjach 3 - 5 składa się z trzech za 

wodników-za wodniczek (do 18 lat włącznie) 

c) Drużynowe Rzutowe Mistrzostwa Polski (liga rzutowa) rozgrywane są na 

corocznie wytypowanych zawodach ligowych zgodnie z przyjętym 

regulaminem, 

d) Imienny skład drużyn należy zgłosić kierownictwu zawodów najdalej na 48 

godzin przed rozpoczęciem zawodów, a na piśmie przed rozpoczęciem 

zawodów. W przypadku braku zgłoszenia zawodnika w wyznaczonym 

terminie, organizator może nie dopuścić takiego zawodnika do startu w 

zawodach. 

4. KONKURENCJE: 

4.1. Konkurencja 1: Mucha cel 

Wędzisko: dowolne jednoręczne o długości do 300cm, uzbrojone w standardowe 

przelotki  

Kołowrotek: muchowy o szpuli ruchomej, przymocowany do wędziska, żyłka 

uwiązana do kołowrotka, musi pomieścić cały zapas Linki.  

Linka: Tylko wędkarskie linki muchowe lub podobne zaaprobowane przez 
ICSF (Airflo T-38, Weinert żółty, Scientyfic anglers Orange) o 
minimalnej długości 13,5 metrów. Linki z metalowym lub podobnym 
rdzeniem są zabronione. Podkład dowolny. Wymieniona końcówka linki 
muchowej musi być z tego samego materiału i w tym samym kolorze.  

 
Przypon: długość minimalna 180 cm. Przypon musi być wykonany z innego 

materiału niż Linka. Końcowy odcinek przyponu powinien mieć, co 
najmniej 30 cm. długości i średnicę nie większą niż 0,50 mm. Kolor 
końcowego odcinka przyponu: czarny, fluorescencyjny taki jak: żółty, 
pomarańczowy, zielony neon lub podobny, nie przezroczysty. 

 
Mucha:  zwykła turniejowa, wykonana na bazie haczyka nr 10 pozbawionego 

grota. Długość skrzydełek 16-20 mm, koloru białego, żółtego lub 

czerwonego. Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnik musi pokazać 
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muchę sędziemu, który decyduje, czy mucha jest odpowiednia czy nie. 

W przypadku zerwania muchy mogą być wymieniane dowolną ilość 

razy. 

Rzutnia: Tarcza nr 1 na lewo od zawodnika. 8 metrów od środka górnej, 

przedniej krawędzi podestu. Tarcza nr 5 na prawo, 13 metrów od 

środka górnej, przedniej krawędzi podestu. Tarcze nr 2,3 i 4 ustawione 

są na linii prostej pomiędzy tarczami nr 1  i 5. Tarcza nr 3 jest zawsze 

ustawiona bezpośrednio na wprost podestu. Wszystkie odległości do 

tarcz są mierzone od środka górnej, przedniej krawędzi podestu do 

środków tarcz. Odległość pomiędzy środkami tarcz musi wynosić  

1,80 m. 

Podest: wymiary minimalne:  długość 150cm, szerokość 120cm, wysokość 

50cm. 

Tarcze: 5 tarcz basenów o średnicy 60cm o wysokości brzegu 3cm, 

napełnionych wodą. Tarcze koloru ciemnego, czarne, zielone, błękitne 

lub brązowe: 

Rzuty suche: 

Na starcie zawodnik musi trzymać muchę w ręku i mieć Linkę rozwiniętą maksymalnie na 

długość wędziska. Zawodnik wykonuje rzuty suche po jednym do każdej tarczy w 

kolejności nr: 3-1-4-2-5-3-1-4-2-5. Po każdym rzucie następuje co najmniej jeden 

wymach pusty. Przy rzutach suchych Linka muchowa może być wydłużana lub skracana 

tylko podczas wymachów. Wyciąganie linki z kołowrotka dozwolone jest tylko podczas 

międzywymachów.  

Rzuty mokre: 

Bezpośrednio po zakończeniu rzutów suchych zawodnik ściąga Linka na wysokość 

pierwszej tarczy, po czym wykonuje rzuty mokre w 2 seriach po jednym rzucie do każdej 

tarczy w kolejności nr: 1-2-3-4-5 i 1-2-3-4-5. Podczas serii rzutów mokrych nie można 

wykonywać żadnych rzutów pustych. 

Jeżeli mucha, z powodu nieprawidłowego stanu podłoża w czasie rzutów mokrych 

zostanie zahaczona (zaczepiona) o podłoże, kierownik rzutni wydaje polecenie 

powtórzenia rzutu.  

Czas: 5 minut 30 sekund 

Punktacja: każde trafienie - 5 punktów. Maksymalna punktacja 100 pkt. Wewnętrzna 

część krawędzi tarczy traktowana jest, jako tarcza i punktowana – 5 punktów. Rzuty 

wykonywane sprzecznie z przepisami, wykładanie linki czy powtarzające się dotykanie 

linką podłoża w czasie międzywymachów) spowodują udzielenie ostrzeżenia. Jeżeli 

zawodnik zignoruje ostrzeżenie, rzut jest punktowany na „0”. 
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4.2. Konkurencja 2: Odległość muchowa jednoręczna: 

Wędzisko:   jak w konkurencji nr 1 

Kołowrotek: dowolny muchowy, przymocowany do wędziska, żyłka uwiązana do 

kołowrotka. Kołowrotek musi całkowicie pomieścić Linka.  

Linka: dowolna zaaprobowany przez ICSF ( Airflo T-38). Linki z metalowym 

lub podobnym rdzeniem są zabronione.  Minimalna długość linki dla 

mężczyzn 13,5 m o wadze maksymalnej 38 gramów. dla kobiet 13,5m 

o wadze maksymalnej 34 gramy. Dopuszczalna tolerancja wagi 

maksymalnej +0,2 grama. Zabrania się jakichkolwiek zmian w budowie 

i kształcie linki w stosunku do stanu faktycznego. 

Przypon:   długość minimalna 180cm, maksymalna 300cm.  

Mucha:  jak w konkurencji nr 1. 

Rzutnia: Szerokość rzutni wynosi 25 metrów w odległości 50 metrów od środka 

przedniej krawędzi podestu, przy czym odległość 50 metrów powinna 

być wyraźnie zaznaczana.  

Podest:  jak w konkurencji nr 1.  

Punktacja:  Najdłuższy rzut decyduje o wygranej w tej konkurencji, a suma dwóch 

najdłuższych rzutów  zaliczana jest  do wieloboju. 1,00 metr = 1 punkt. 

Czas: 5 minut. Czas liczy się od komendy start do upadku muchy w ostatnim 

oddanym rzucie, przed upływem limitu czasu. Dozwolone jest 

wcześniejsze rozwinięcie Linka obok rzutni podczas startu 

poprzedniego zawodnika.  

Pomiar: rzuty mierzy się bezpośrednio po zakończeniu konkurencji, z 

dokładnością do 1cm, od miejsca w którym upadła mucha do środka 

przedniej krawędzi podestu. 

4.3 Konkurencja 3: Spinning sprawnościowy 7,5g 

Wędzisko: długość minimalna 137 cm, maksymalna 250 cm, uzbrojone, w co 

najmniej 3 przelotki prowadzące i jedną przelotkę szczytową (tulipan). 

Maksymalny wewnętrzny przekrój przelotek: prowadzących - 50 mm, 

szczytowej - 10 mm. Długość rękojeści nie może przekraczać 1/4 

łącznej długości wędziska. 

Kołowrotek: standardowy spinningowy o budowie otwartej. Szpula standardowa lub 

tego samego typu. 

Żyłka: Dowolna o jednakowej średnicy na całej długości, o minimalnej 

długości 20 m. 
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Ciężarek: plastikowy o wadze 7,5 grama aprobowany  przez  ICSF, o kształcie 

kropli z gładką powierzchnią.  

Długość wyłączając oczko 53,0 mm plus/minus 0,3 mm 

Średnica główki ciężarka 18,5 mm plus/minus 0,3 mm. 

Średnica oczka 5,0 mm plus/minus 1 mm 

Waga ciężarka 7,5 gram, plus / minus 0.15g. wraz z oczkiem. 

Kolor biały. 

 

Rzutnia: składa się z tarczy Arenberga i 5 stanowisk startowych. Tarcza 

Arenberga z pięcioma pierścieniami współśrodkowymi o średnicach: 

75 cm - 135 cm - 195 cm - 255 cm - 315 cm. W środku tarczy 

umieszcza się dodatkowo krążek o średnicy 

 75 cm, maksymalnej grubości 5 mm, koloru czarnego, matowego. 

Kolor tarczy podstawowej zielony, pierścienie białe o grubości 

maksymalnej do 2cm. 5 stanowisk startowych rozmieszczonych wokół 

tarczy w kącie 90 stopni. Stanowisko nr 3 ustawione jest z wiatrem. 

Stanowiska nr 1 i 5 są ustawione pod kątem 45 stopni, a stanowiska nr 

2 i 4 pośrodku, pomiędzy stanowiskami nr 1 i 3 oraz 3 i 5. Stanowiska 

startowe są ustawione od lewej do prawej strony zgodnie z rys. Każde 

stanowisko oznaczone jest deską startową długości 1 m i wysokości 10 

cm, koloru białego  

 

Rzuty: zawodnik wykonuje po dwa rzuty z każdego stanowiska: 

stanowisko 1: rzut spod siebie  - odległość 10 m 

stanowisko 2: rzut boczny prawy  - odległość 12 m 

stanowisko 3: rzut z nad głowy  - odległość 18 m 

stanowisko 4: rzut boczny lewy  - odległość 14 m 

stanowisko 5: rzut dowolny   - odległość 16 m 

Ciężarek w czasie rozpoczynania rzutu nie może dotykać ziemi. Jeżeli dotyka, rzut 

zalicza się na 0 pkt. 

-  za rzut katapultowy uważa się taki rzut, podczas którego zawodnik 

trzymając ciężarek w ręku napina wędzisko jak procę, co powoduje wyrzut 

ciężarka w kierunku celu. 

-  przez oś rzutu rozumie się linię między pionową osią ciała, a środkiem celu, 

- rzut boczny prawy jest wykonywany prawidłowo, gdy w czasie wykonywania 

rzutu szczytówka wędziska znajduje się, co najmniej o 1 metr z prawej strony 

od osi rzutu. Szczytówka wędziska podczas wykonywania rzutu nie może 

znajdować się ponad linią poziomą wędziska. Postawa zawodnika dowolna, 

nie ma znaczenia, czy wędzisko znajduje się przed, czy za deską startową. 
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Przeciąganie ciężarka po podłożu jest zabronione i punktowane na zero 

punktów. Długość zwisu nie jest limitowana  

-  rzut boczny lewy jest wykonywany prawidłowo, gdy w czasie wykonywania 

rzutu szczytówka wędziska znajduje się, co najmniej o 1 metr z lewej strony 

od osi rzutu. Szczytówka wędziska podczas wykonywania rzutu nie może 

znajdować się ponad linią poziomą wędziska. Postawa zawodnika dowolna, 

nie ma znaczenia czy wędzisko znajduje się przed, czy za deską startową. 

Przeciąganie ciężarka po podłożu jest zabronione i punktowane na zero 

punktów. Długość zwisu nie jest limitowana  

-  rzut znad głowy jest wykonywany prawidłowo, gdy szczytówka wędziska 

przed wykonaniem rzutu znajduje się nad głową zawodnika. Postawa 

zawodnika dowolna, 

-  rzut spod siebie jest wykonywany prawidłowo, gdy ciężarek w momencie 

wykonywania rzutu znajduje się poniżej wędziska. Długość zwisu minimum 

50cm. Postawa zawodnika dowolna. 

Czas: 5 minut od komendy start do upadku ciężarka w ostatnim rzucie, przed 

upływem limitu czasowego. 

Punktacja:  10-8-6-4-2 punkty. Maksymalna ilość punktów - 100. 

 

4.4 Konkurencja 4: Spinning cel 7,5g 

Wędzisko:  jak w konkurencji nr 3 

Kołowrotek: jak w konkurencji nr 3 

Żyłka:   jak w konkurencji nr 3. 

Ciężarek:   jak w konkurencji nr 3 

Rzutnia: składa się z pięciu tarcz i pięciu stanowisk startowych. Tarcze koloru 

żółtego matowego o średnicy 76 cm, grubości do 10 mm, umieszczone 

prostopadle do stanowisk startowych. Tarcze nr 2, 3 i 4 są ustawione na 

linii prostej między tarczami 1 i 5. Odległości między środkami tarcz 

wynoszą 2,50 m. Przednia krawędź każdej tarczy jest podniesiona o 5 

cm, tylna o 17 cm ponad ziemię, licząc od górnej krawędzi tarczy. Deski 

startowe identyczne jak w konkurencji nr 3 z tym, że są ułożone w jednej 

linii tak, aby odstępy między środkami desek wynosiły 1,50 m. 

Odległości mierzone od desek startowych do środków tarcz wynoszą 

/zał. rys. /: 1 (z lewej strony)   - 10 m, 5 (z prawej strony) - 18 m. 

Rzuty: zawodnik wykonuje rzuty do tarczy z pięciu kolejnych stanowisk 

startowych w dwóch seriach. W każdej serii po dwa rzuty z każdego 

stanowiska - łącznie 20 rzutów. Styl rzutów dowolny. 

Czas: 8 minut od komendy start do upadku ciężarka w ostatnim rzucie, przed 

upływem limitu czasowego. 
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Punktacja: każde trafienie 5 punktów. Maksymalny wynik jednej serii 50 punktów. 

Łączny wynik 100 punktów. 

 

4.5 Konkurencja 5: Odległość spinningowa jednoręczna 7.5g 

Wędzisko:  jak w konkurencji nr 3. 

Kołowrotek:  jak w konkurencji nr 3. 

Żyłka:  o minimalnej średnicy 0,18mm na całej długości, bez tolerancji 

minusowej. 

Przypon: Przypon o minimalnej średnicy 0,25 mm bez tolerancji minusowej. 

Minimalna długość przyponu w momencie rzutu jest równa odległości 

od ciężarka do kołowrotka, przy czym na kołowrotku musi być 

nawinięty, co najmniej jeden pełny zwój przyponu. Kolor przyponu 

taki jak w konkurencji nr 1. 

Ciężarek:  jak w konkurencji nr 3, umocowany do żyłki w dowolny sposób, 

dostarczony przez organizatora. 

Rzutnia:  w kształcie trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w środku deski 

startowej. Rozwartość boków na odległości 100m od deski startowej  

50m. Odległość 50 i 75 metrów od deski startowej powinna być 

wyraźnie zaznaczona. Deska startowa koloru białego, o długości 1,5m 

i wysokości 10cm. Zawodnik w czasie wykonywania rzutu może 

poruszać się w polu o szerokości deski startowej i długości 5m (zał. 

rys.). 

Rzuty: każdy zawodnik wykonuje łącznie 3 rzuty w trzech seriach. Styl rzutów 

dowolny. Rzuty obrotowe niedozwolone. 

Punktacja:  punktuje się najdłuższy rzut, stosując współczynnik 1m = 1,5 punktu. 

Czas:  każdy rzut musi być oddany w ciągu 60 sekund po tym, gdy sędzia 

ogłosi, że rzutnia jest wolna dla zawodnika.  

Pomiar:  rzuty mierzy się z dokładnością do 1cm. Pomiaru dokonuje się od 

miejsca, w którym leży ciężarek po oddanym rzucie do środka deski 

startowej. 

za rzut obrotowy uważa się taki, podczas którego zawodnik wprowadza ciężarek w 

ruch  obrotowy dookoła osi ciała lub osi wędziska więcej niż dwoma 

okrężnymi ruchami lub więcej niż dwoma obrotami ciała, 

4.6 Konkurencja 6: Odległość muchowa oburęczna 

Wędzisko:   dowolne o długości maksymalnej 520cm.  
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Kołowrotek:  dowolny muchowy, przymocowany do wędziska, żyłka uwiązana do 

kołowrotka. Kołowrotek musi całkowicie pomieścić Linkę.  

Linka:  dowolna zaaprobowany przez ICSF ( Airflo T-120).  wagi maksymalnej 

120 gramów, minimalnej długości 15m. Dopuszczalna tolerancja wagi 

maksymalnej +0,2g. Linki z wkładką metalową albo metalo - podobną 

są niedozwolone. Zabrania się jakichkolwiek zmian w budowie i 

kształcie linki w stosunku do stanu faktycznego. 

Przypon:   długość minimalna 180cm, maksymalna 520cm.  

Mucha:   jak w konkurencji nr 1.  

Rzutnia:   jak w konkurencji nr 5. 

Podest:   jak w konkurencji nr 1. 

Punktacja:   jak w konkurencji nr 2. 

Czas:                   6 minut od komendy start do upadku muchy w ostatnim oddanym 

rzucie przed upływem limitu czasowego. Dozwolone jest wcześniejsze 

rozwinięcie Linki obok rzutni podczas startu poprzedniego zawodnika.  

Pomiar:  rzuty mierzy się z dokładnością do l cm bezpośrednio po zakończeniu 

konkurencji, od miejsca w którym upadła mucha do środka przedniej 

krawędzi podestu. 

4.7. Konkurencja 7: Odległość spinningowa oburęczna 18g 

Wędzisko:   dowolne. 

Kołowrotek:  dowolny spinningowy budowy otwartej. 

Żyłka:  o minimalnym przekroju 0.25mm. Nie dopuszcza się żadnej tolerancji 

minusowej, dopuszczalna jest grubsza.  

Przypon:  dowolny, o minimalnej średnicy 0.35mm. Minimalna długość przyponu 
w momencie rzutu jest równa odległości od ciężarka do kołowrotka, 
przy czym na kołowrotku musi być nawinięty, co najmniej jeden pełny 
zwój przyponu. Kolor przyponu taki jak w konkurencji nr 1 i 5. 

Ciężarek:  plastikowy o wadze 18 gram aprobowany przez ICSF, o kształcie kropli 
z gładką powierzchnią. 
Długość wyłączając oczko 68,0 mm plus/minus 0,3 mm 
Średnica główki ciężarka 22 mm plus/minus 0,3 mm. 
Średnica oczka 6,0 mm plus/minus 1 mm 

 Waga ciężarka 18 gram, plus / minus 0.3 g 
Kolor biały. 
 

Rzutnia:  jak w konkurencji nr 5, z tym, że odległość 75 i 100 metrów od deski 

startowej powinna być wyraźnie zaznaczona. 
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Rzuty :   każdy zawodnik wykonuje łącznie 3 rzuty w trzech seriach. Styl rzutów 
   dowolny. 

Punktacja:  punktuje się najdłuższy rzut, stosując współczynnik 1m = 1,5 punktu.  

Czas:  każdy rzut musi być oddany w ciągu 60 sekund po tym, gdy sędzia 

ogłosi, że rzutnia jest wolna dla zawodnika.  

Pomiar:  rzuty mierzy się z dokładnością do 1cm. Pomiaru dokonuje się od 

miejsca, w którym leży ciężarek po oddanym rzucie do środka deski 

startowej. 

4.8. Konkurencja 8: Multi-cel 18g jednorącz 

Wędzisko:   Dowolne wędzisko jednoręczne o maksymalnej długości 2,50 m. 

Kołowrotek:  multiplikatorowy ze szpulą użytkową.  

Żyłka:  dowolna, o jednakowym przekroju na całej długości, o minimalnej 

długości 22m. 

Ciężarek:   jak w konkurencji nr 7. 

Rzutnia:   jak w konkurencji nr 4 z tym, że odległości do tarczy wynoszą: 
(zał. rys. nr ) stanowisko nr 1 - 12 m, nr 2 - 14 m, nr 3 - 16 m, nr 4 - 18 
m i nr 5 - 20 m. 

Rzuty:  Zawodnik wykonuje rzuty do tarczy z pięciu kolejnych stanowisk 

startowych w dwóch seriach. W każdej po dwa rzuty z każdego 

stanowiska - łącznie 20 rzutów. Styl rzutów dowolny  

Czas:   8 minut od komendy "start" do upadku ciężarka w ostatnim rzucie 

przed upływem limitu czasowego. 

Punktacja:  za każde trafienie 5 punktów. Maksymalna ilość punktów - 100. 

4.9. Konkurencja 9: Multi-odleglość 18g oburęczna  

Wędzisko:   dowolne. 

Kołowrotek:  multiplikatorowy ze szpulą użytkową. 

Żyłka:  o minimalnym przekroju 0,25mm, nie dopuszcza się żadnej tolerancji 

minusowej. 

Przypon:   jak w konkurencji nr 7. 

Ciężarek:   jak w konkurencji nr 7.  

Rzutnia:   jak w konkurencji nr  7.  

Rzuty:  każdy zawodnik wykonuje łącznie 3 rzuty w trzech seriach. Styl rzutów 

dowolny. 
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Punktacja:  punktuje się najdłuższy rzut, stosując współczynnik 1m = 1,5 punktu. 

Czas:  każdy rzut musi być oddany w ciągu 60 sekund po tym, gdy sędzia 

ogłosi, że rzutnia jest wolna dla zawodnika. 

Pomiar:  rzuty mierzy z dokładnością do 1cm. Pomiaru dokonuje się od miejsca, 

w którym leży ciężarek po oddanym rzucie do środka deski startowej. 

Zawodnik musi opuścić stanowisko startowe w ciągu 2 minut od zakończenia rzutu. W 

przeciwnym razie rzut zostanie zaliczony na "0" punktów  

 

5. OGÓLNE POSTANOWIENIA DO KONKURENCJI MUCHOWYCH. 

5.1. W zależności od konkurencji, rzuty należy wykonywać jedną lub obydwiema rękami. 

Opieranie wędziska o przedramię w trakcie wymachu jest dozwolone. Uwiązanie lub inny 

sposób mocowania wędziska do przedramienia jest zabronione. W konkurencjach 

odległościowych cała Linka muchowa musi znajdować się w powietrzu w czasie wyrzutu i 

międzywymachu poprzedzającego wyrzut. Nie dotyczy to kategorii kadetów. 

5.2 Zero punktów za rzut przyznaje się: 

a. Jeśli wędka nie jest trzymana zgodnie z przepisami.  

b. Jeżeli w konkurencjach odległościowych cała linka nie znajduje się w powietrzu w 

czasie wyrzutu i międzywymachu poprzedzającego wyrzut. 

c. Jeśli podczas rzutu brakuje muchy bądź przyponu. W przypadku splątania przyponu 

musi on mieć minimalną długość 180 cm 

d. Jeśli zawodnik dotknie ziemi wokół podestu przed tym jak mucha dotknie ziemi.  

 

Mucha cel – konkurencja nr 1 

e. Jeśli mucha dotknie ziemi, 

f. Jeśli mucha dotknie celu po upływie czasu. 

g. Jeśli podczas międzywymachu mucha dotknie wody w tarczy  

h. Jeśli Linka jest znaczony lub mierzony przez zawodnika wzdłuż wędki. 

i. Jeśli w zniszczonej Lince końcówka jest wymieniona na dłuższą od długości wędki. 

Wymiana jest dozwolona przy zachowaniu tego samego materiału i koloru. 

j. Jeśli Linka w konkurencji nr 1 jest wyciągnięty przed wydaniem sygnału start przez 

sędziego 

k. Jeśli zawodnik nie stoi przynajmniej jedną nogą bezpośrednio przy przedniej 

krawędzi podestu.   

l. w czasie rzutów suchych zawodnik pomimo pierwszego ostrzeżenia powtarza 

dotykanie podłoża linką lub przyponem, 

 

Odległość muchowa – konkurencje 2 i 6 

 

m. Jeśli mucha wyląduje poza rzutnią 
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Każdy rzut punktowany na „0” wliczany jest do łącznej liczby rzutów zawodnika. Trafienia, lub 

odległości uzyskane podczas niedozwolonych rzutów nie są punktowane. Jeśli jakikolwiek sprzęt  

użyty podczas konkurencji jest niezgodny z przepisami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w 

tej konkurencji. 
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5.3 Awaria sprzętu. 

Awaria sprzętu bądź jego części to:  

 Zepsuta, lub złamana wędka lub przeskakujący i wadliwie działający kołowrotek. 

 Podczas awarii sprzętu czas jest zatrzymywany. Pozostały czas może być 

wykorzystany do dokończenia konkurencji przy użyciu nowego sprzętu zgodnego z 

przepisami, ale tylko w tej samej rundzie.  Awarie muszą być zgłaszane kierownikowi 

rzutni . 

 Jeśli mucha lub przypon zostaną utracone, zawodnik może skorzystać z pomocy 

jednej osoby na raz w celu zmiany muchy lub przyponu. 

 Jeśli opierzenie muchy jest oddzielone od haczyka, co musi stwierdzić sędzia, czas 

jest zatrzymywany a zawodnik lub jego pomocnik musi natychmiast zmienić muchę. 

Czas włączany jest od chwili wymiany muchy. Liczba much podlegających wymianie 

jest nielimitowana  

 Zawodnik może otrzymać pomoc przy rozplątywaniu linki, przy wymianie muchy lub 

przyponu bądź przy jakichkolwiek problemach technicznych od jednej osoby 

każdorazowo. Rzuty i trafienia przed takim zdarzeniem są zaliczane. 

 Zawodnik ma 10 minut na naprawę lub wymianę sprzętu 

 Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za użycie odpowiedniego sprzętu do 

każdej z konkurencji 

5.4. Ustalanie wyników: 

a.  Pierwszy raz, gdy mucha uderzy w tarczę lub podłoże przy wyłożeniu musi być 

punktowane.  

b. W konkurencjach odległościowych odległość mierzona jest od miejsca, w którym 

znajduje się mucha. 

c. Rzuty mogą być powtarzane, jeśli doszło do ingerencji osób trzecich. Decyzję taką 

podejmuje sędzia główny po konsultacji z sędziami na rzutni 

d. Jeżeli mucha, z powodu nieprawidłowego stanu podłoża w czasie rzutów mokrych 

zostanie zahaczona (zaczepiona) o podłoże, kierownik rzutni wydaje polecenie 

powtórzenia rzutu.  

e. W konkurencjach muchowych czas liczy się od momentu, kiedy zawodnik stwierdzi 

swoją gotowość a sędzia wyda komendę start. Przed upływem czasu 

przypadającego na konkurencję mucha w ostatnim rzucie musi spoczywać w celu 

lub na ziemi 

6. OGÓLNE POSTANOWIENIA DO KONKURENCJI SPINNINGOWYCH. 

6.1. Styl rzutów: 

 W konkurencjach docelowych rzuty wykonuje się jedną ręką. 

 Jeśli nie występują żadne specjalne przepisy dotyczące technik rzucania w danej 

konkurencji wszystkie techniki są dozwolone. Ogólnie zabronione są rzuty 

katapultowe wg definicji. 
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  - Rzut katapultowy to rzut, w którym zawodnik poprzez trzymanie  

   ciężarka napina wędzisko i uwalnia jego siłę przez puszczenie  

   ciężarka. Każda próba uwolnienia żyłki, liczona jest, jako rzut  

6.2. Punktowanie „na zero” 

 Jeśli zawodnik podczas lotu ciężarka dotknie ziemi przed belką startową lub w 

konkurencjach docelowych jeśli nie stoi przynajmniej jedną nogą bezpośrednio przed 

belką startowej podczas wykonywania rzutu. 

 Jeśli zawodnik zwija żyłkę lub przekracza belkę startową przed oznaczeniem rzutu na 

rzutni lub bez pozwolenia sędziego 

 Jeśli zawodnik w konkurencjach odległościowych po wejściu na rzutnię nie wykona 

rzutu w czasie 60 sekund po tym jak sędzia ogłosi, że rzutnia jest wolna. Jeśli czas 

zostanie przekroczony rzut wlicza się do łącznej liczby rzutów w danej konkurencji. 

 Jeśli zawodnik w konkurencjach odległościowych przekroczy oznakowane 

regulaminowe 5 metrów rozbiegu 

 Jeśli ciężarek dotknie rzutni za belką startową lub za wykreśloną linią wychodzącą z 

dwóch końców belki będącej jej przedłużeniem nawet, jeśli rzut nie zostanie oddany 

 Jeśli podczas wykonywania rzutu zawodnik zapomni odbezpieczyć kabłąka lub żyłki 

w konkurencjach spinningowych lub odbezpieczyć szpulę w konkurencjach 

multiplikatorowych, nawet, jeśli ciężarek nie dotknie ziemi. 

 Jeśli kabłąk lub żyłka zatrzaśnie się podczas wykonywania rzutu w konkurencjach 

spinningowych lub gdy szpula zostanie przypadkowo zablokowana w konkurencjach 

multiplikatorowych, nawet, jeśli ciężarek nie dotknie ziemi 

 Jeśli podczas lotu ciężarka żyłka nie jest przyczepiona do szpuli kołowrotka 

 Jeśli w konkurencjach docelowych ciężarek nie trafi w tarczę a w konkurencjach 

odległościowych ciężarek spadnie poza wyznaczoną rzutnią 

 Jeśli technika rzucania jest niezgodna z przepisami 

 Każdy niedozwolony rzut wlicza się w łączną liczbę rzutów zawodnika. Trafienia lub 

odległości uzyskane przez niedozwolone rzuty nie są punktowane. 

 Jeśli jakikolwiek sprzęt użyty podczas konkurencji jest niezgodny z przepisami 

zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z tej konkurencji.  

 Jakiekolwiek zmiany dotyczące ciężarka powodują dyskwalifikację w całych 

zawodów. 

6.3. Awaria sprzętu: 

Podczas splątania żyłki zawodnik może otrzymać pomoc od jednej osoby każdorazowo. 

Jeśli sprzęt lub jego część są wadliwe bądź zepsute zawodnik może dokończyć 

konkurencję innym sprzętem zgodnym z regulaminem. Tego rodzaju awarie muszą być 

zgłoszone kierownikowi rzutni. Zarówno w konkurencjach docelowych jak i 

odległościowych, zawodnik ma 10 minut na naprawę bądź wymianę sprzętu. W takim 

wypadku czas konkurencji jest zatrzymywany.  Pozostały czas może być wykorzystany, 

ale tylko w tej samej rundzie. Awarią sprzętu bądź jego części są: zepsuta wędka lub 

zatrzaśnięty i niedziałający kołowrotek. Dodatkowego czasu nie przyznaje się w 
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sytuacjach, gdy żyłka poluzuje się lub żyłka dostanie się pod szpulę. Każdy zawodnik jest 

osobiście odpowiedzialny za użycie odpowiedniego sprzętu do danej konkurencji. 

6.4. Ustalanie wyników: 

a. We wszystkich konkurencjach odległościowych (przy użyciu ciężarka) pomiar 

wykonywany jest po każdym rzucie i określany w metrach i centymetrach od środka 

belki startowej do najodleglejszego końca ciężarka.  

b. W konkurencji Arenberg trafienie w białą obręcz zaliczaną  do bezpośrednio 

sąsiadującego kręgu bliższego środkowi tarczy.  

c. Sędziowie zobowiązani są zmierzyć rzut i przedstawić wynik zawodnikowi 

bezpośrednio po jego wykonaniu 

d. Ostatni rzut musi być wykonany przed upływem czasu, co oznacza, że ciężarek 

musi dotknąć tarczy, przed końcem czasu. (konkurencje 3, 4 i 8) 

e. Rzuty mogą być powtarzane, jeśli doszło do ingerencji osób trzecich. Decyzję taką 

podejmuje sędzia główny po konsultacji z sędziami na rzutni. 

Zasady dotyczące technik rzucania, niedozwolonych rzutów, awarii sprzętu i 
określania wyników obowiązują we wszystkich konkurencjach z użyciem ciężarków.  
Ciężarki do konkurencji odległościowych muszą być wydane przed startem i 
specjalnie oznakowane przez organizatora zawodów. 

7. REKORDY, ZWYCIĘZCY, TYTUŁY, POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

7.1  Uznawanie rekordów: 

Rekordem jest wynik lepszy od najlepszego dotychczasowego wyniku,  

-  wszystkie rekordy mogą być uznane, jeśli zostały ustanowione w zawodach 

zgodnych z niniejszym regulaminem,. 

ŚWIATOWE I KONTYNENTALNE 
 

1. Oficjalne rekordy kontynentalne, świata mogą być zarejestrowane tylko przy 
rozgrywanych Mistrzostwach Kontynentalnych, Świata oraz na Międzynarodowych 
Turniejach w obecności zagranicznego sędziego międzynarodowego ICSF. 

2. Jeżeli został uzyskany nowy rekord kontynentalny, świata, to sprzęt musi być 
natychmiast skontrolowany zgodnie z przepisami. Kontrolę zarządza sędzia 
międzynarodowy. Musi być odnotowany w liście startowej (książeczce) dokładny 
czas (godzina), sędzia międzynarodowy musi kontrasygnować. Zagraniczny sędzia 
międzynarodowy musi zatwierdzić poprawność kontroli. 

3. We wszystkich zawodach rekordy w konkurencjach odległościowych nie mogą być 
zaliczone, jeżeli szybkość wiatru jest większa niż 3m/s. Szybkość wiatru musi być 
mierzona w momencie rzutu. Przyrząd pomiarowy musi być usytuowany blisko 
komisji sędziowskiej, zgodnie z zaleceniami głównej komisji sędziowskiej.  

4. Protokół ICSF musi być podpisany przez przynajmniej jednego członka głównej 
komisji sędziowskiej i musi być przesłany do Komitetu Technicznego ICSF, aby 
nowy rekord był uznany. 

5. Rekordy mogą być ustanawiane również podczas rozgrywania finałów. 
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6. Oficjalne rekordy Kontynentalne, Świata, Międzynarodowych Turniejach muszą 
wyraźnie być odznaczone i łatwo rozpoznawalne w oficjalnych protokołach komisji 
sędziowskiej. 

7. Oficjalne rekordy Kontynentalne, Świata, Międzynarodowych Turniejach są 
ustanawiane w następujących dyscyplinach: 

a) W konkurencjach odległościowych 
- konkurencja nr. 2 – kobiety i mężczyźni, juniorki i juniorzy  

- konkurencja nr. 5 – kobiety i mężczyźni, juniorki i juniorzy 

- konkurencja nr. 6 – mężczyźni 

- konkurencja nr. 7 – mężczyźni 

- konkurencja nr. 9 – kobiety i mężczyźni 

b) W wielobojach 
- pięciobój  – kobiety i mężczyźni, juniorki i juniorzy 

- siedmioboju – kobiety i mężczyźni 

- dziewięcioboju – mężczyźni 

 
KRAJOWE I KLUBOWE (OKRĘGOWE) 
 

Rekordy Polski mogą być ustanawiane podczas zawodów ogólnopolskich i 

międzynarodowych. Podczas zawodów okręgowych i klubowych mogą być ustanawiane 

rekordy okręgowe i klubowe 

Rekordy Krajowe notuje się w poszczególnych kategoriach w następujących 

konkurencjach i wielobojach: 

 Indywidualnie 

-  konkurencja nr 2, 5, 6, 7 i 9. 

Mężczyźni: 

Pięciobój 1 - 5 

Siedmiobój 1 - 7 
Dwubój odległościowy 6 - 7 
Multi dwubój 8 + 9 
Wielobój męski 1 - 9 

Kobiety: 

Pięciobój 1 - 5  
Multi dwubój 8 + 9  
Wielobój kobiecy 1 - 5 + 8 - 9 

Juniorzy: 

Trójbój spinningowy 3-5  
Pięciobój 1-5  

Juniorki: 

Trójbój spinningowy 3-5  
Pięciobój 1-5  

Kadeci: 

Trójbój spinningowy 3-5  
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Drużynowo:  

reprezentacje okręgów i klubów mogą ustanawiać tylko rekordy krajowe. 

-  w konkurencjach odległościowych uznane mogą być tylko te rekordy, które zostały 

ustanowione przy szybkości wiatru, nieprzekraczającej 3 m/sek., 

-  wyniki rekordowe można uzyskiwać również podczas rozgrywek finałowych, 

- podczas mistrzostw krajowych, kontynentu i świata oraz zawodów 

międzynarodowych, aktualne rekordy dla każdej kategorii zawodników należy 

wyraźnie zaznaczyć na boisku, 

- w przypadku ustanowienia nowego rekordu komisja sędziowska jest obowiązana 

skontrolować sprzęt pod kątem jego zgodności z regulaminem, 

- warunkiem uznania rekordów klubu i okręgu jest przedłożenie właściwemu 

kapitanatowi sportowemu protokółu podpisanego przez komisję sędziowską i 

organizatora zawodów, natomiast uznanie rekordu Polski wymaga zatwierdzenia 

przez Główny Kapitanat Sportowy, 

- rekordowe wyniki rejestruje się na tablicach rekordów w klubach, okręgach i 

Zarządzie Głównym. 

7.2  Ustalanie zwycięzców: 

  - Zwycięzca to zawodnik, który uzyskał w danej konkurencji lub wieloboju największą 

  liczbę  punktów. 

-  Jeżeli w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Drużynowe Mistrzostwa Polski 

startują zawodnicy zaproszeni z innych państw, do ustalania klasyfikacji Pucharu 

Polski stosuje się wyniki bez udziału tych zawodników. 

   Procedury rozgrywania konkurencji docelowych 1,3,4, i 8 
 

  Podczas rozgrywania rundy kwalifikacyjnej konkurencji docelowych musi być 

wpisany dokładny czas rozgrywanej konkurencji do listy startowej 

(książeczki), gdyż przy równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub 

więcej zawodników, zwycięzcą pozostaje ten zawodnik, który uzyskał ten 

wynik w krótszym czasie  

Procedury rozgrywania konkurencji odległościowych 
 
Podczas rozgrywania rundy finałowej w konkurencji nr 2 i nr 6 zawodnicy 
będą startowali w kolejności odwrotnej od zajętego miejsca w rundzie 
kwalifikacyjnej. Finały dla konkurencji odległościowych 5,7,9 będą 
rozgrywane na rzutni wyznaczonej przez sędziego głównego. Zawodnicy w 
finale startują w odwrotnej kolejności od zajętego miejsca w rundzie 
kwalifikacyjne od miejsca ostatniego do pierwszego. 
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  Ten sam wynik dwóch i więcej zawodników w konkurencjach docelowych 
  1,3,4, i 8 
 

 Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyskało tyle samo punktów, to 
wygrywa ten  zawodnik, który uzyskał najlepszą ilością punktów w jak 
najkrótszym czasie. Jeżeli czas i wynik pozostaje ten sam należy między nimi 
rozegrać finał. 

 
  Ten sam wynik dwóch i więcej zawodników w konkurencjach odległościowych 
  2,5,7 i 9 
 

Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyskało taką samą odległość to o 
wygranej decyduje drugi lub trzeci najdalszy rzut. Jeżeli wszystkie trzy rzuty 
są takie same, należy rozegrać między nimi finał. Jeśli dwóch lub więcej 
zawodników uzyskało taką samą ilość punktów w wieloboju zajmują miejsce 
„ex aequo”. Te same reguły obowiązują przy punktacji drużyn. 

 

  OKREŚLENIE ZWYCIĘZCÓW DRUŻYNOWYCH 

 Do klasyfikacji drużynowej wlicza się sumę punktów uzyskanych przez 
zawodników drużyny w poszczególnych konkurencjach. 

 Wygrywa ta drużyna, która ma najwyższą liczbę punktów. 

 Jeśli dwie drużyny lub więcej mają tą samą liczbę punktów zajmują 
miejsce „ex aequo”. 

7.3 Liczba zwycięzców i nagrody: 

-  w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ustala się trzech zwycięzców. 
Jeżeli liczba startujących zawodników lub drużyn nie przekracza trzech, ustala się 
tylko jednego zwycięzcę (pierwsze miejsce), 

-  zwycięzcy otrzymują nagrody i wyróżnienia honorowe ( puchary, medale, dyplomy).  
 Mogą być im wręczone również upominki przyznane przez organizatorów lub innych 
 fundatorów. 

7.4. Tytuły zdobywane w zawodach: 

-  w mistrzostwach Koła, klubu lub okręgu i Polski tytuły mistrzowskie mogą ubiegać 

się wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów, w mistrzostwach Polski o tytuły 

mistrzowskie mogą ubiegać się tylko obywatele Polski, 

-  jeśli w klasyfikacji indywidualnej liczba startujących zawodników w jednej kategorii 

nie przekracza trzech to warunkiem przyznania tytułu jest osiągnięcie wyniku 

punktowego, co najmniej równego wyznaczonemu minimum, 

-  tytuły mistrza Polski, okręgu lub klubu przyznaje się tylko za zwycięstwa w 

wielobojach wymienionych w punkcie 3.2., 

-  zwycięzcy zawodów mistrzowskich w danej klasyfikacji w poszczególnych 

kategoriach otrzymują tytuły Mistrzów Klubu, Okręgu, Polski, 
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-  przy nagradzaniu zwycięzców (miejsca 1-3) Mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji 

drużynowej, medale otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz trener i klub, okręg 

PZW. 

8.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

8.1.    Zachowanie się zawodników 

a) Obowiązkiem każdego zawodnika startującego według przepisów ICSF jest 
właściwa postawa sportowa oraz podporządkowanie się wszystkim decyzjom 
kierownictwa zawodów i sędziom. 

b) Zawodnicy w czasie zawodów powinni używać jednolitych strojów sportowych. 
c) Niesportowe zachowanie się zawodników lub trenerów będzie karane, jeżeli 

wykroczenia będą kontynuowane przez trenerów lub zawodników, zawodnik, 
drużyna zostanie zdyskwalifikowany(a) w zawodach. 

d) Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za poprawne przygotowanie własnego sprzętu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

e) W dniu zawodów możliwy jest trening na rozstawionych rzutniach, ale tylko, jeżeli 
nie zakłóca to prowadzenia zawodów. Zakłócając w jakikolwiek sposób rozgrywania 
zawodów, zawodnik będzie ostrzeżony i jeżeli nadal będzie zakłócał prowadzenie 
zawodów może zostać zdyskwalifikowany.  

f) Zawodnik jest zobowiązany stawić się na miejsce startu na pierwsze wezwanie. 
Czas biegnie natychmiast po sygnale sędziego wzywającego zawodnika w 
konkurencjach 5,7,9. Zawodnik ma 60s. na oddanie rzutu. Start następuje po 
zmierzeniu poprzedniego rzutu. W pozostałych konkurencjach zawodnik ma 60s. na 
stawienie się na miejsce startu. Po tym czasie sędzia daje komendę start.  Dla 
wszystkich startujących zawodników i zawodniczek jest ważne, aby być w pobliżu i 
być przygotowanym do wezwania na start. 

g) Jeżeli w konkurencji nr1 długość rozwiniętej linki jest dłuższa od długości wędziska 
sędzia powinien ostrzec zawodnika. Jeżeli linka nie jest skrócona przez zawodnika 
po ostrzeżeniu przez sędziego, zawodnik zostaje wykluczonym z tej konkurencji 
(wszystkie rzuty w konkurencji nr1 zaliczone są na 0 punktów). 

h) Uczestnicy zawodów mają obowiązek stosować się do przepisów antydopingowych  
ustanowionych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC’s) Biuro 
Antydopingowe WADA.  
 

8.2.   Postępowanie trenerów  

a. Wszyscy trenerzy, kierownicy i opiekunowie ekip odpowiedzialni za zawodników 

muszą być osiągalni w obrębie rozgrywanych zawodów  

b. Zabrania się trenerom, kierownikom oraz innym osobom (zawodnikom lub 

kibicom)  poruszania się w obrębie rzutni i przeszkadzania bądź rozpraszania 

zawodników.   

Trener może udzielać porad i przekazywać informacje o technice rzucania, czasie, 

wynikach i warunkach swojemu zawodnikowi w każdej chwili. 

c. Podczas konkurencji muchowych tylko jeden pomocnik na rzutni może pomagać 

zawodnikowi w sprawach związanych ze sprzętem (wędka, kołowrotek, linka, 

żyłka, przypon, mucha). Jakiekolwiek złamanie tych zasad może skutkować 

podjęciem działań dyscyplinarnych przez sędziego głównego na podstawie 

Regulaminu. 
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8.3.   Kontrola sprzętu 

W Drużynowych i indywidualnych Mistrzostwach Polski na stanowisku kontroli 

sprzętu musi być, co najmniej jeden sędzia oraz asystent ze strony organizatora. 

Stanowisko musi być usytuowane w pobliżu komisji sędziowskiej. Do kontroli 

ciężarków, grubości żyłek (linek) powinien być wyznaczony jeden sędzia. 

Wylosowany zawodnik musi być doprowadzony wraz ze sprzętem do kontroli w 

obecności, co najmniej jednego sędziego. Prawdopodobieństwo wylosowania 

zawodnika do kontroli sprzętu musi wynosić 1:4. 

Kontroli podlega w konkurencjach muchowych: 

- długość wędki 

- długość i kolor linki 

- waga linki w konkurencji 2 i 6 

- długość i struktura przyponu 

- mucha 

- kołowrotek 

 

Kontroli podlega w konkurencjach spinningowych: 

- długość wędki i średnica przelotek 

- długość żyłki w konkurencjach 3,4,8 

- średnica żyłki głównej w konkurencjach 5, 7 i 9 

- długość i średnica oraz struktura przyponu 

- waga ciężarka 

- kołowrotek 

 

Jeżeli zawodnik używa sprzętu niezgodnego z regulaminem będzie wykluczony z 

danej konkurencji (rzuty na 0 punktów). Jeżeli powtórzy się wykroczenie, to 

zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach. 

 
TOLERANCJA DŁUGOŚCI LUB WAGI LINEK MUCHOWYCH, ŻYŁEK I 
CIĘŻARKÓW 
 
Linki i żyłki. 
 
Konkurencja Nr 1 Mucha Cel       dowolna 
Konkurencja Nr 2  Odległość Muchowa Jednorącz    plus 0,2 grama  
Konkurencja Nr 6 Odległość Muchowa Oburącz   plus 0,2 grama 
Konkurencja Nr 5 Odległość Spinningowa Jednorącz   
   Żyłka 0,18 mm                                        bez tolerancji ujemnej 

Przypon 0,25 mm.     bez tolerancji ujemnej 
Konkurencja Nr 7 Odległość Spinningowa Oburącz   
   Żyłka 0,25 mm                                        bez tolerancji ujemnej 

Przypon 0,35 mm.     bez tolerancji ujemnej 
Konkurencja Nr 9 Odległość Multi  Oburącz              
   Żyłka 0,25 mm                                        bez tolerancji ujemnej 

Przypon 0,35 mm.     bez tolerancji ujemnej 
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Ciężarki: 
 
Plastikowy 7,5 g plus / minus 0,15 g 
Plastikowy 18 g  plus / minus 0,30 g 
Średnica oczka plus / minus 1,0 mm 
Ciężarek nie może być w żaden sposób przerabiany. 
 
W Drużynowych i indywidualnych Mistrzostwach Polski i na wszystkich 
międzynarodowych zawodach usankcjonowanych przez ICSF, dozwolone są tylko 
linki muchowe oraz ciężarki aprobowane przez ICSF.  

8.4.    Komisja odwoławcza 

Przy rozgrywanych zawodach, powoływana jest Komisja Odwoławcza.  

Przy rozgrywanych Mistrzostwach Polski w skład komisji wchodzi 5 członków i 

dwóch zastępców – żaden z nich nie może być zawodnikiem i sędzią zawodów.  

W Drużynowych Mistrzostwach Polski w skład komisji wchodzi 3 członków i jeden 

zastępca – żaden z nich nie może być zawodnikiem i sędzią zawodów. Członkowie 

komisji muszą być obecni przy rozgrywaniu całych zawodów. Zastępcy muszą 

zastąpić członka komisji, podczas rozpatrywania protestu z jego klubu, lub na 

wypadek choroby. Jeżeli nie ma zastępców należy ich powołać natychmiast. Ta 

nominacja powinna odbyć się na zwołanym zebraniu kierowników ekip. 

Zadania Komisji: 

a) Komisja rozpatruje protesty związane z nieprzestrzeganiem przepisów 
regulaminu przeprowadzania zawodów rzutowych 

b) Komisja musi w jak najkrótszym czasie rozpoznać i orzec w sprawie złożonego 
protestu. 

c) Przedstawiciel z klubu (okręgu) zgłaszającego i przedstawiciel klubu (okręgu) 
zainteresowanego są obecni podczas narady i głosowania Komisji. Obie strony 
muszą być wysłuchane w czasie dyskusji. 

d) Przy wydaniu werdyktu decyduje większa liczba głosów. 
e) Decyzja podjęta przez Komisję jest końcowa. 
f) W wypadku protestu przeciwko sposobowi sędziowania lub prowadzenia 

zawodów, sędzia główny i sędzia określonego zdarzenia musi złożyć zeznania. 
Świadkowie zdarzenia mogą również się wypowiedzieć. 

g) Oryginalny protokół z dołączonym protestem musi być dołączony do protokołu 
zawodów. 

h) Komisja ma wyłączne prawo do zwołania narady z kierownikami ekip, trenerami 
do przedyskutowania o przerwaniu rozgrywanych konkurencji ze względu na złe 
warunki atmosferyczne (burza).Komisja ustala w takim wypadku nowy 
harmonogram dalszej części turnieju. 

8.5.   Protesty 

1. Protesty dotyczące naruszenia przepisów technicznych 

a) Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma prawo odwołać się od decyzji 

sędziów poprzez złożenie protestu. Protest musi być przedłożony w pisemnej 

formie do Komisji Odwoławczej i musi być podpisany przez kierownika ekipy, 

trenera i zawodnika 

b) Protest musi być złożony w przeciągu 30 minut po dokonaniu naruszenia. 
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2. Protesty dotyczące naruszenia zasad rozgrywania zawodów 

a) Każdy protest tego typu musi być złożony do Komisji Odwoławczej w 

pisemnej formie przez kierownika ekipy 

b) Protest musi zostać rozpatrzony przed ukończeniem zawodów 

c) od złożenia protestu do Komisji odwoławczej obowiązuje wadium ustalone 

przez GKS, które jest zwracane w przypadku uznania protestu 

8.6.   Obowiązki i postępowanie sędziów 

a. We wszystkich rodzajach zawodów sędzia Kierownik Rzutni przewodniczy 

rzutni,   

b. Na wszystkich rodzajach zawodów sędziowie powinni nosić jednolity strój 

począwszy od sędziego głównego przez sędziów Kierowników Rzutni i 

sędziów punktowych z odpowiednim rozróżnieniem kolorów danych grup 

c. Cała obsługa zawodów włącznie z sędziami jest zobowiązana do rzetelnego i 

obiektywnego wykonywania obowiązków 

d. We wszystkich konkurencjach z limitem czasu, sędziowie muszą informować 

zawodnika o czasie pozostałym do zakończenia konkurencji tj. na minutę, 30 

sekund i 5 sekund przed końcem czasu. 

e. Sędzia rozpoczyna konkurencję na komendę „start” jednocześnie włączając 

stoper. Jeśli czas konkurencji zostanie przekroczony, sędzia na prośbę 

zawodnika ma obowiązek okazanie stopera 

f. Sędzia ma obowiązek ogłoszenia wyniku każdego rzutu bezpośrednio po 

jego oddaniu poza konkurencją nr 2 i 6.  

g. Sędzia powinien zająć pozycję dogodną do obserwacji zarówno rzutni, tarcz 

jak i zawodnika, ale nigdy nie zajmować pozycji w osi rzutu, ani z przodu 

tarczy 

h. We wszystkich rodzajach zawodów ostateczna decyzja o przyznaniu punktów 

zawodnikowi należy do sędziego Kierownika Rzutni na danej rzutni 

i. Sędziowie z komisji kontrolnej są odpowiedzialni za kontrolę sprzętu zgodnie 

z wymogami regulaminu. 

j. Sędzia główny wraz z sędziami z danej rzutni decyduje o ewentualnym 

powtórzeniu rzutu ze względu na działania spowodowane przez osoby trzecie 

k. Sędzia główny jest upoważniony do wydawania ostrzeżeń zawodnikom 

spowodowanych naruszeniem dyscypliny, a nawet do zdyskwalifikowania 

zawodnika. Powyższe powinno zostać odnotowane w protokole zawodów. 

 

8.7.   Rozgrywanie finałów 

 W każdej konkurencji zwycięzca jest określony przez rozegranie finału. W 
kategorii kobiet, juniorek i juniorów – 3 do 6 zawodników(czek), w kategorii 
mężczyzn – 3 do 8 zawodników z najlepszymi wynikami. Przy większej ilości 
zawodników z tym samym wynikiem do finałów awansują zawodnicy z 
krótszym czasem rozegrania konkurencji w rundzie kwalifikacyjnej. 
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 Wszystkie finały w konkurencjach 1,2,3,4, oraz 6 i 8 muszą być rozgrywane w 
tym samym czasie, aby wszyscy zawodnicy mieli te same warunki. Finały dla 
konkurencji odległościowych 5,7,9 będą rozgrywane na rzutni wyznaczonej 
przez sędziego głównego. 

 Zawodnicy w finale startują w odwrotnej kolejności od zajętego miejsca w 
rundzie kwalifikacyjnej i tak w kategorii mężczyzn rzutnia nr1 – zawodnik z 8 
lokatą w kwalifikacjach, rzutnia nr 2 – zawodnik z 7 lokatą w kwalifikacjach, 
itd. Jeżeli jest mniejsza liczba rzutni niż zawodników, zawodników dzieli się 
na grupy i analogicznie startują w odwrotnej kolejności od zajętego miejsca w 
kwalifikacjach, np. miejsce w kwalifikacjach 8-5 i 4-1. 

 Miejsce zajęte w finale klasyfikuje indywidualnie zawodnika. Rezultat 
osiągnięty przez zawodnika w finale nie wlicza się do punktacji drużynowej, 
ani wielobojowej. Do punktacji drużynowej zalicza się rezultat zawodnika z 
rundy kwalifikacyjnej. 

Podczas wręczania medalu złotego w zawodach międzynarodowych powinien być grany hymn 

państwowy i podniesiona flaga narodowa zwycięzcy. 

Na żądanie organizatorów uczestniczące w zawodach związki obowiązane są dostarczyć swoje 

flagi i hymny, 

Wyniki zawodów na szczeblu centralnym należy umieścić na specjalnej tablicy w widocznym 

miejscu najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia zawodów, a co najmniej na 30 minut 

przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. 
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9. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH RZUTOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  

- ligi rzutowej.  

9.0.   Do rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski zalicza się cykl eliminacyjnych  

zawodów ogólnopolskich wytypowanych na dany rok przez GKS rozgrywanych w 5-cio 

boju (drużyny kobiece i męskie) i w trójboju (Dryżyny młodzieżowej)  

9.1. Organizatorzy zawodów eliminacyjnych nie mogą ograniczać ilości 

startujących drużyn, przy czym tylko ostatnia zgłoszona w danej kategorii drużyna może 

występować w niepełnym składzie. Prawo udziału mają drużyny młodzieżowe beż 

podziału na płeć oraz kobiece i męskie okręgów oraz klubów w składach odpowiednio 2 i 

3 osobowych, które w terminie ustalonym przez organizatora zostaną pisemnie zgłoszone 

do udziału i za które zostanie wniesiona opłata startowa. 

9.2. Koszty uczestnictwa w lidze ponoszą Okręgi, Kluby również w przypadku, gdy 

ich reprezentacje zostały zgłoszone do udziału i nie przyjechały. 

9.3. Organizatorzy zawodów ligowych nagradzają po trzy najlepsze zespoły 

młodzieżowe, kobiece i męskie. 

 

9.4. Zasady punktacji: 

a)  do wyniku drużyny zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich 
zawodników zgłoszonych do drużyny. Dopuszcza się start drużyny z mniejszą 
ilością zawodników od dopuszczalnej, jednak nie mniejszą niż 50% ze składu 
założonego w pkt. 3.3.b. Dopuszcza się zgłoszenie do drużyny męskiej 
zawodniczki i młodzież, a do drużyny żeńskiej juniorki lub kadetki. Odwrotnej 
sytuacji nie dopuszcza się. Zawodnik może startować na danych zawodach 
tylko w jednej drużynie zgodnie ze zgłoszeniem. 

b)  za miejsca zajęte w poszczególnych zawodach drużynom przyznaje się 

punkty     wg zasady: 

 Drużyny młodzieżowe, żeńskie i męskie  

 I m - 10pkt  VI m - 5pkt 

 II m - 9pkt  VII m - 4pkt 

 III m - 8pkt  VIII m - 3pkt 

 IV m - 7pkt  IX m - 2pkt 

 V m - 6pkt  X m - 1pkt 

Jeśli ilość drużyn startujących w zawodach jest mniejsza od maksymalnej ilości miejsc 

punktowanych, punktuje się tylko tyle miejsc ile startuje drużyn. W takim przypadku za I miejsce 

przyznaje się tylko tyle punktów ile startuje drużyn. 

 

9.5. W punktacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte przez poszczególne drużyny we 

wszystkich zawodach ligowych. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w 

punktacji końcowej przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje suma 

małych punktów uzyskanych w wszystkich zawodach eliminacyjnych przez wszystkich 

zawodników drużyny. 
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9.6. Ogłaszanie wyników odbędzie się w czasie corocznej narady wiceprezesów ds. sportu. 

Wręczenie medali i dyplomów nastąpi przed rozpoczęciem najbliższych „Indywidualnych 

Rzutowych Mistrzostw Polski”. 

 

9.7. Prawo startu w poszczególnych drużynach mają zawodnicy zgłoszeni na podstawie kart 

zawodników. Zmiana przynależności zawodnika do drużyny może nastąpić poza 

sezonem startów i po uzyskaniu zwolnienia z poprzedniej drużyny. Przy braku zwolnienia 

zawodnik przez jeden rok nie może startować w innej drużynie. Może jednak startować 

indywidualnie. 

 

10. REGULAMIN INDYWIDUALNEGO RZUTOWEGO PUCHARU POLSKI. 

 

10.0. Zawody pucharowe w klasyfikacji indywidualnej rozgrywa się równolegle z zawodami 

ligowymi drużynowych mistrzostw Polski. Organizatorzy nie mogą ograniczać ilości 

zawodników, którzy w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie zgłoszeni do udziału i za 

których zostanie wniesiona opłata startowa. 

 

10.1. Zawody rozgrywane są w 5-boju kobiet, seniorów, juniorek i juniorów oraz w 3-boju 

kadetów.  

Zaleca się, aby w czasie zawodów rozgrywać również konkurencje 6 do 9, oraz finały w 
konkurencjach docelowych we wszystkich kategoriach. Do finału kwalifikować się będzie 
od 3 do 8 zawodników (zależnie od ilości rzutni, na których rozgrywane będą zawody), 
którzy w zawodach uzyskają najlepsze wyniki. Przy identycznym wyniku decyduje lepszy 
czas. Na każdych zawodach powinny być rozgrywane dwa finały w konkurencjach 
docelowych według kolejności: 

na pierwszych zawodach PP w sezonie - mucha cel, spinning cel, 
na drugich – spinning sprawnościowy, multi cel, 
na trzecich  - mucha cel,spinning cel, itd. 
 

10.2. Za miejsca zajęte w poszczególnych zawodach zawodnikom przyznaje się punkty wg 

następującej zasady: w kategorii kobiet, mężczyzn, juniorek, juniorów i kadetów 

 

1 m-ce 15pkt  6 m-ce 10pkt  11m-ce 5pkt 

2 m-ce 14pkt  7 m-ce 9pkt  12m-ce 4pkt 

3 m-ce 13pkt  8 m-ce 8pkt  13m-ce 3pkt 

4 m-ce 12pkt  9 m-ce 7pkt  14m-ce 2pkt 

5 m-ce 11pkt  10 m-ce 6pkt  15m-ce 1pkt 

 

Jeśli ilość zawodników startujących w zawodach jest mniejsza od maksymalnej ilości 

miejsc punktowanych, punktuje się tylko tyle miejsc, ilu startuje zawodników. W takim 

przypadku za I m przyznaje się tylko tyle punktów, ilu startuje zawodników. 
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10.3. Za wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach wszystkim zawodnikom przyznaje się 

punkty dodatkowe wg zasady: 

Kategoria juniorek   kategoria kobiet 

ponad 380pkt - 1pkt  ponad 400pkt - 1pkt 

  390pkt - 2pkt   410pkt - 2pkt 

  400pkt - 3pkt   420pkt -  3pkt 

  410pkt -  4pkt   430pkt -  4pkt 

  420pkt -  5pkt   440pkt -  5pkt 

  430pkt -  6pkt   450pkt - 6pkt 

  440pkt - 7pkt itd.  460pkt - 7pkt itd. 

Kategoria juniorów   Kategoria mężczyzn 

ponad  440pkt - 1pkt  ponad 470pkt - 1pkt 

  450pkt - 2pkt   480pkt - 2pkt 

  460pkt - 3pkt   490pkt - 3pkt 

  470pkt -  4pkt   500pkt -  4pkt 

  480pkt - 5pkt   510pkt - 5pkt 

  490pkt - 6pkt   520pkt - 6pkt 

  500pkt - 7pkt   itd.  530pkt -  7pkt itd. 

 

 

Kategoria kadetów – 3-bój spinningowy  

ponad  220pkt - 1pkt 

  230pkt - 2pkt 

  240pkt - 3pkt 

  250pkt - 4pkt 

  260pkt - 5pkt 

  270pkt - 6pkt 

  280pkt - 7pkt itd. 

10.4. W punktacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte przez zawodników we wszystkich 

zawodach wg następującej zasady: 
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- jeżeli w danym roku odbyło się do 4 zawodów eliminacyjnych, to liczy 

się sumę punktów zdobytych we wszystkich zawodach, 

- jeżeli w danym roku odbył się ponad 4 zawody, to do klasyfikacji 

końcowej zalicza się o 1 mniej, odrzucając wynik najgorszy. 

10.5. Nagrody i wyróżnienia: 

a) zwycięzców w końcowej klasyfikacji „Puchar Polski” w kategorii kobiet, 

juniorów i mężczyzn nagradza się pucharami, 

b) po trzech pierwszych zawodników w każdej wymienionej kategorii 

otrzymuje dyplom, 

c) organizatorzy każdych zawodów nagradzają zwycięzców 

indywidualnych w wymienionych kategoriach.  

 

10.6. Ogłaszanie wyników i nagradzanie zwycięzców odbywa się łącznie z ogłaszaniem 

wyników drużynowych. 
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MUCHA CEL
Konkurencja nr 1

Średnica Tarczy 60 cm
Wysokość rantu  tarczy 3cm
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Konkurencja nr 3 

Arenberg 
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CIĘŻAREK 7,5 g

Tolerancja dopuszczalna:

Długość +/- 0,3mm
Wielkość główki   +/- 0,3mm
Waga +/- 0,15 g
Kolor  biały
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R 9,25

CIĘŻAREK 18g

Tolerancja dopuszczalna:

Długość +/- 0,3mm
Wielkość główki    +/- 0,3mm
Waga +/- 0,3 g
Kolor  biały
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Rys. Basen konkurencji mucha cel - zaliczenie wyniku uznaje się za trafiony "OK" 

 

Rys. Tarcza Arenberg - zaliczenie wyniku na 10 pkt. " O K "  

Rys.  Tarcza spinning cel - zaliczenie wyniku za trafiony "OK" 

 

o

o

o

o

o

x

x

x

 

Rys.  Odległość spinningowa - zaliczenie wyniku  "OK"                       Pomiar  

 

Ok.  ok 

Ok – o 

Nie – x 

 


