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III Tura Okręgowych Towarzyskich Zawodów Feederowych 
 

Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy i Wędkarze,                      

w imieniu  Okręgowego Kapitanatu Sportowego mam przyjemność zaprosić Was na zawody pt. 

 

III Tura Okręgowych Towarzyskich Zawodów Feederowych 

 
 

 

Szczegóły zawodów 

 

1. Data rozegrania zawodów.  
Zawody zostaną rozegrane w dniu 05.10.2014r. w godzinach 6.45 – 14.30. 
Trening w formie zorganizowanej nie został przewidziany.  
  
2. Ogólne zasady rozgrywania cyklu Zawodów Feederowych w Okręgu  
  
Okręgowe Zawody Feederowe  
- zawody otwarte (OPEN), gdzie możliwy jest udział zawodników spoza Okręgu PZW Radom,  
- klasyfikacja indywidualna i drużynowa,  
- cykl zawodów składa się z jeziorowych dziennych, jeziorowych nocnych i rzecznych dziennych,  
- zawody rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe, - w klasyfikacji drużynowej drużynę 
reprezentuje 3 zawodników, - nagrodami w zawodach są:  
- puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,  
- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 o łącznej puli 750 zł. ufundowane w ramach środków OKS  
PZW w Radomiu na zasadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne,  
- dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,  
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub,  
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  
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Roczna klasyfikacja Grand Prix Okręgu  
Z rocznego cyklu rozegranego w 2014r wśród uczestników prowadzona będzie punktacja Grand 
Prix Okręgu. Obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów.  
- nagrodami w zawodach są:  
- puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej,  
- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 o łącznej puli 750 zł. ufundowane w ramach środków OKS 
PZW w Radomiu na zasadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, - dyplomy za miejsca 1-6.  
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  
 
3. Miejsce rozegrania zawodów.  
Opaska w miejscowości Chotcza Dolna. Zdjęcia i plan na stronie: https://www.face-
book.com/me-
dia/set/?set=a.987108917982334.1073741873.732882686738293&type=1&l=65ca9ebcc3  
  
4. Biuro zawodów.  
Biuro zawodów znajdować się będzie na parkingu za wałem przy wejściu na opaskę w miejsco-
wości Chotcza Dolna. 
  
5. Zgłoszenie i prawo startu.  
Prawo Startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu oraz członkowie innych 
Okręgów PZW ( w miarę posiadanych przez organizatora miejsc), którzy zostali zgłoszeni przez 
macierzyste Koła i Kluby lub zgłaszają się indywidualnie.  
Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału do dnia 03.10.2014r. (piątek) w 
formie e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzw.pl   
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko osoby startującej oraz nazwę Koła lub Klubu. Zawod-
nicy i drużyny, które nie zostały zgłoszone w w/w sposób lub po terminie nie maja prawa startu 
w zawodach.  
 
6. Zasady finansowania.  
Opłata startowa wynosi 30 zł. za zawodnika i pokrywana jest przez macierzyste Koła i Kluby. Za-
wodnicy, który nie zostali zgłoszenie przez macierzyste Koła i Kluby oraz zawodnicy spoza  
Okręgu PZW w Radomiu zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej indywidualnie, przed 
rozpoczęciem zawodów, pod rygorem niedopuszczenia do startu.  
Opłata startowa jest pobierana (należna) także za zawodników zgłoszonych, ale nieprzybyłych 
na zawody.  
  
7. Formuła zawodów.  
Zawody zostaną rozegrane w jednej turze i prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i dru-
żynowa bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki tych zawodów są zaliczane do rocznej klasy-
fikacji Grand Prix.   
  
8. Organizator zawodów.  
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy wsparciu pracowni-
ków Biura ZO.  
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów, posiłek po zawodach i sprawną or-
ganizację zawodów oraz treningu.  
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987108917982334.1073741873.732882686738293&type=1&l=65ca9ebcc3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987108917982334.1073741873.732882686738293&type=1&l=65ca9ebcc3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987108917982334.1073741873.732882686738293&type=1&l=65ca9ebcc3
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9. Komisja sędziowska zawodów.  
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:  
Kol. Ludwik Bzduszyński – Sędzia Główny,  
Kol. Daniel Kowalski – Sędzia Sekretarz.  
(Pozostały skład komisji sędziowskiej zostanie ogłoszony na odprawie przed zawodami) 
 
10. Szczegółowy program zawodów.  
 
Niedziela 05.10.2014r.  
6.45 – przyjmowanie zgłoszeń, 
7.00 – otwarcie zawodów, odprawa, losowanie sektorów i stanowisk, 
7.15 – dojście do stanowisk, 
7.30 – I sygnał – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów, sprawdzenie ilości zanęt i 
przynęt. 
8.00 – II sygnał – wolno nęcić, 
8.30 – III sygnał – początek łowienia, 
13.25 – IV sygnał – 5 min. do końca łowienia, 
13.30 – V sygnał – koniec łowienia, ważenie ryb, posiłek, 
Około 14.30 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów. 
  
11. Regulamin zawodów.  
Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w 
oparciu o Regulamin Zawodów Feederowych opracowany przez Okręgowy Kapitanat Sportowy, 
który stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.   
 
12. Uwagi końcowe.  
- Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowy w trakcie zawodów.  
- Organizator zapewnia dla uczestników gorący posiłek oraz napoje.   
- Przypominamy, że osoby niepełnoletnie uczestniczące w zawodach muszą znajdować się pod 
opieką osoby dorosłej, biorącej za nią odpowiedzialność.   
- O rybach złowionych w trakcie zawodów decyduje Komisja Sędziowska, 
- Uczestników zachowania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sporto-
wego obowiązuje udział w uroczystej odprawie i zakończeniu zawodów. 
 

 

  

Przewodniczący  
Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
PZW w Radomiu 
Włodzimierz Przybylski 

 

 

 

 

 

 

© Copyright, Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, 2014r. 
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REGULAMIN  II TURY OKRĘGOWYCH ZAWODÓW FEEDEROWYCH   
TEREN ZAWODÓW  
1. Zawody zostaną rozegrane na wodach Zalewu Domaniowskiego.  
Sektory oznaczone A, B i C zostaną wytyczone  na koronie wału. Sektory oddzielone zostaną od 
siebie 10 m pasem neutralnym.  
2. Granicę stanowiska stanowią namalowane linie prostopadłe do linii brzegowej, a górną gra-
nicę stanowiska tworzy załamanie powierzchni na koronie wału.  
3. Numery porządkowe oznaczają początek i koniec stanowiska tj. stanowisko nr 1 jest od nr. 1 
do nr    2, a stanowisko nr 15 jest od nr 15 do nr 16.. 4. Długość każdego stanowiska wzdłuż, linii 
brzegowej będzie wynosić 10 m.  
5. Publiczność podczas zawodów ma prawo wstępu jedynie na koronę wału bez prawa wstępu 
na stanowisko. Na stanowisku nie mogą przebywać osoby postronne za wyjątkiem sędziów i ob-
sługi zawodów.   
6. Z powodów niezależnych od organizatora zabrania się wjazdu na terem ograniczony szlaba-
nami, w bezpośrednie sąsiedztwo wałów i na wały, pod rygorem zapłaty kary grzywny.  
  
SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH  
1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę i kołowrotek 
oraz koszyk zanętowy. Elementem wskazującym brania jest szczytówka wędki.  
2. Zabrania się stosowania jakichkolwiek sygnalizatorów brań w tym dzwoneczków, sygnalizato-
rów świetlnych i dźwiękowych, bombek, zestawów sygnalizacyjnych, bocznych sygnalizatorów 
itp.  
3. Ze względu na istniejące zakazy zabrania się stosowania podpórek wbijanych w ziemię, dziury 
pomiędzy betonami itp.  Dozwolone jest stosowanie podpórek wolnostojących, stojaków i sys-
temów stojakowych.  
4. Dopuszczalne jest stosowanie tablic feederowych oraz oznaczeń świetlnych na szczytówce 
wędki. 
5. Zawodnik łowi jedną wędka trzymaną w ręku lub znajdującą się na podpórkach. Zawodnik 
może mieć na stanowisku dowolna ilość wędek do wymiany.  
5. W trakcie nęcenia zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędziskiem  
6. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę o odpowiedniej konstruk-
cji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnice obręczy siatki powinny wyno-
sić minimum 40 cm. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne.  
7. Zawodnikowi wolno używać sprzęt pomocniczy jak: proca, podbierak o dowolnej konstrukcji i 
wymiarach oraz platformy o wymiarach do 1m x 1m. Platforma powinna być dobrze i bezpiecz-
nie zamontowana. Niedozwolone jest umieszczanie nóg poza linią brzegową.  
8. 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/. Substancje samo utwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie z przynę-
tami naturalnymi. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedna turę na jednego 
zawodnika. zanęta przy pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz z 
ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itp. zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych 
przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedna turę, w 
tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).  
9. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince, wywożenia zanęty za 
pomocą łódek i innych systemów służących zdalnemu podawaniu zanęt.   
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10. Dopuszcza się stosowanie koszyczków zanętowych do wyrzucania zanęty. Zanęta może być 
także podawana za pomocą procy, wyrzutni mechanicznych oraz ręcznie. 12. Dozwolone jest 
stosowanie dodatkowego spławika tzw. markera do oznaczania łowiska.  
  
ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW  
1. Zawody zostaną rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie.  
2. Czas trwania jednej tury zawodów oraz treningu wynosi 5 godziny. Dopuszcza się skrócenie 
czasu trwania tury zawodów i treningu z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia  
niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie 
może trwać krócej niż 2,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sy-
gnałem.  
3. W przypadku losowego przerwania tury zawodów przed upływem 2,5godz., tura powinna zo-
stać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika.   
4. Przerwanie z przyczyn losowych lub pogodowych treningu nie niesie za sobą żadnych konse-
kwencji.   
5. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane sta-
nowiska i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie mogą przygotowywać się do zawodów i ko-
rzystać z pomocy innych osób.  
6. W zawodach i treningu mogą brać jedynie udział zawodnicy, którzy w regulaminowym czasie 
zostali zgłoszeni przez Koła i Kluby lub zgłosili się samodzielnie (w przypadku zapewnienia przez 
organizatora wystarczającej liczby miejsc) i opłacili opłatę startową przed rozpoczęciem zawo-
dów.  
7.W czasie zawodów obowiązują następujące sygnały:  
I sygnał – wejście na stanowiska, wniesienie sprzętu, przygotowanie do zawodów, sprawdzenie 
ilości zanęt i przynęt przez Komisję Sędziowską,  
II sygnał – wolno nęcić, nie wolno łowić, możliwe dalsze przygotowania do zawodów,  
III sygnał – początek łowienia,  
IV sygnał – 5 min. do końca łowienia, sprawdzenie ryb przez zawodnika,  
V sygnał – koniec łowienia, ważenie ryb, posiłek. Po tym sygnale pozostaje 10 min. na wyholo-
wanie ryby zaciętej przed ostatnim sygnałem zgłoszonej sędziemu okrzykiem „ Sędzia – RYBA”.  
9. Nęcenie jest możliwe za pomocą procy, wyrzutni mechanicznej, koszyka zanętowego i wy-
rzutu ręcznego od II sygnału do końca zawodów.  
10. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić w obrębie 
pasów neutralnych).   
11. Zawodnik złowione ryby przechowuje tylko i wyłącznie w przeznaczonej do tego siatce. Za-
brania się w trakcie treningu i zawodów zabijania złowionych ryb i przechowywania w jakiejkol-
wiek innej formie niż w/w.  
12. 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.  
13. Zawodnikowi zabrania się:  
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,  
- mycia rąk w łowisku przed II sygnałem,  
- wyrzucania w łowisko zanęty po piątym sygnale.  
14. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów ( pomiędzy 1 i 5 sygnałem) nie wolno korzystać z 
pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.  
15. Trener po pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawod-
nika, może mu udzielać wyłącznie porad ustnych.   
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16. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, po-
mocniczego, zanęt i przynęt. Dopuszcza się jedynie podawanie przez sędziego napojów chłodzą-
cych.  
17. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby 
upoważnione przez Sędziego Głównego.  
18. Po zakończeniu zawodów (po V sygnale) zawodnik pozostawia ryby w siatce do czasu przy-
bycia Komisji Sędziowskiej.  
19. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb wracają one do siatki 
i w siatce do wody. Dopiero po sygnale Sędziego o treści „ryby do wody” wszystkie ryby z wyjąt-
kiem ryb gatunku Leszcz wracają do wody. Zawodnik podejmuje decyzję, czy zabierze z łowiska 
ryby gatunku Leszcz, czy przeznaczy je do zabezpieczenia komisji sędziowskiej.  
20. Po ważeniu, a przed wpuszczeniem ryb do wody zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje 
kartę startowa, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stano-
wisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.  
21. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:     
W turze zawodów :  
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie  środków zmniej-
szających te dyspozycje w czasie trwania zawodów,  
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania, - przedsta-
wienie do wagi Komisji Sędziowskiej złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, pod-
czas nęcenia lub po sygnale kończącym zawody oraz ryby podebranej bezpośrednio z wody bez 
udziału wędki,  
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,  
- używanie wędki i sprzętu niezgodnego z wymogami regulaminu,  
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku,  
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny.  
W całych zawodach:  
- za nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego 
czy innych zawodników.   
 
RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH  
1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z za-
chowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe 
łowionych ryb.  
2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym po zważeniu i 
sygnale „ryby do wody” natychmiast wpuszczane do wody.  
3. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośred-
nio po ich złowieniu.  
4. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu:  
- przepłynęła granice stanowiska zawodnika,  
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana pod-
bierakiem lub ręka.  
W powyższych przypadkach, ryba nie zaliczona do połowu przez Sędziego, powinna zostać na-
tychmiast przez zawodnika wypuszczona.  
5. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obcho-
dzenia się ze złowionymi rybami.  
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PUNKTACJA  
1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.  
2. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochrona, tytułem 
kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych 
i będących pod ochrona. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowa-
niem wymiarów i okresów ochronnych.  
3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemia lub zanętą tytułem kary odlicza 
się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.  
   
NAGRODY  
1. W turze zawodów Organizator przewidział następujące nagrody: - za miejsca 1-3 puchary,  
- za miejsca 1-6 okolicznościowe dyplomy, - wśród startujących zostanie wylosowana nagroda 
„upominek” ufundowana przez organizatora. 2. Dla zwycięzców w każdej turze oraz dla zwy-
cięzcy całego cyklu ustala się pulę nagród w wysokości  
750 zł., tj.  
I miejsce- 300 zł.  
II miejsce- 200 zł.  
III miejsce- 100 zł.  
IV, V, VI miejsce po 50 zł.  
3. W całym cyklu obowiązuje ujemna punktacja sektorowa, ilość sektorów w danej turze usta-
lana będzie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.  
  
 


