
 

Z A T W I E R D Z A M  

 

 

R E G U L A M I N  
II ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE GRUNTOWYM 

o  PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP  
w RADOMIU 

 

 

1.  TERMIN ZAWODÓW 
8 czerwca 2019 roku w godz.  6.00 – 16.00.  Zbiórka uczestników – godz. 5.30 

 
2.  MIEJCE ZAWODÓW 

Północny brzeg zbiornika wodnego w kompleksie Zajazdu Rybackiego ZŁOTY KARPIK – 
Kosów 75, Gm.Kowala – wjazd od drogi S7. 
  

3.  PROGRAM ZAWODÓW 
  5.30  – zbiórka zawodników; 
  5.40  – rejestracja zawodników, losowanie stanowisk, omówienie  

Regulaminu zawodów i zajęcie wylosowanych stanowisk;  
  6.00 – 14.00 – nęcenie i łowienie ryb; 
 14.00 – 14.30 – ważenie ryb 
 14.30  – obiad w Restauracji ZŁOTY KARPIK; 
 15.30  – zakończenie zawodów, wręczenie nagród. 
 

4.  UCZESTNICY ZAWODÓW 
Prawo do startu w zawodach – na podstawie ważnych legitymacji służbowych – po 
uiszczeniu wpisowego, mają:  
- członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów radomskich,  
- reprezentacje zaproszonych przez organizatora służb i straży, 
 
Wpisowe w wysokości 50 zł, przeznaczone jest na sfinansowanie obiadu, użyczenie łowiska, 
wykonanie znaczków okolicznościowych, nagrody. 
 
Zgłoszenia do zawodów wraz z wpisowym należy dokonać do dnia 10 maja 2019 roku 

 
 

5.  SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

     1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, kołowrotek, żyłkę,   
    obciążenie umieszczone na żyłce, kosz zanętowy oraz jeden haczyk.  
2. Obowiązują limity: 
    - maksymalnej długości wędki, wynoszący 4,20 m; 
    - maksymalnej liczby wędek – 2. 
3. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej   
    konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnice obręczy siatki   

powinny wynosić minimum 50 cm. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne. 



 
4. Dodatkowy sprzęt zawodnika stanowić może proca i platforma o wymiarach 1x1m oraz  
    obowiązkowo podbierak o dowolnej konstrukcji i wymiarach, 
5. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych  
    i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami   
    zapachowymi. 
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb /także jako  
    dodatków do zanęty/.  
7. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 10 litrów na jednego zawodnika. zanęta przy  

pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz z ziemia, gliną,     
żwirem, piaskiem itp. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt  

    pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jednego   
     zawodnika, w tym maksymalnie 1/2 litra ochotki (jokersa lub haczykowej) 
8. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach, umocowanych na lince i znad wody  
     z użyciem koszyczka (kubka) zanętowego, tzw. "zanętnika".   

 
6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

Po zgłoszeniu zawodników do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej i wylosowaniu 
numerów startowych zawodnicy udają się na wylosowane stanowiska.  
W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób. 
Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska  
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, 
Po zakończeniu zawodów – koniec łowienia – zawodnik pakuje swój sprzęt, uprząta 
stanowisko, a po podejściu sędziego głównego z wagą przekazuje formalnie ryby  
do ważenia. 
Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb.  
Bezpośrednio po zważeniu ryb, przed puszczeniem ich do wody zawodnik lub jego 
przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb.  

 
7. CZYNNŚCI ZABRONIONE  

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów, 
- mycia rąk w łowisku, 
- wyrzucania w łowisko zanęty po ostatnim sygnale,  
- w czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego,     
  pomocniczego, zanęt i przynęt.  

       Dopuszcza się jedynie podawanie napojów chłodzących. 
 

8. DYSKWALIFIKACJA  ZAWODNIKÓW 

  Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków   
  zmniejszających te dyspozycje w czasie trwania zawodów, 
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania, 
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, podczas mierzenia gruntu   
  lub po sygnale kończącym zawody, 
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia, 
- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu, 
- łowienie na sąsiednim stanowisku, pomimo zwrócenia uwagi przez sędziego, 
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny. 
- za nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora   
  sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego/.  



 

9. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 
W czasie zawodów nie obowiązują wymiary ochronne, limity ilościowe i wagowe łowionych 
ryb. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po 
zważeniu natychmiast wpuszczane do wody. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach 
zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami. 
 

10. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I PUNKTACJA 
Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. Za przedłożenie komisji 
sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5% 
punktów z ilości punktów uzyskanych. 
 
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA: 
Wyniki uzyskane przez poszczególnych zawodników ustala się w tabeli malejąco – od 
największej liczby do najmniejszej. Zawodnik, który uzyskał największą liczbę punktów – 
zajmuje I miejsce, itd. Aż do ostatniego startującego zawodnika. 
 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 
Drużynę stanowi zespół 4 zawodników, zgłoszonych do klasyfikacji drużynowej podczas 
rejestracji zawodników. Wynik uzyskany przez drużynę jest sumą wyników z klasyfikacji 
indywidualnej uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Wyniki drużynowe ustala się 
w tabeli malejąco – od największej liczby do najmniejszej. Drużyna, która uzyskała 
największą liczbę punktów – zajmuje I miejsce, itd. Aż do ostatniej drużyny. 


