
PYTANIA EGZAMINACYJNE - ZBIÓR 
 

1. Podaj skład komisji sędziowskiej w zawodach spławikowych. 
 

2. Podstawowym zadaniem sędziego jest: 

 organizacja zawodów wędkarskich, 

 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów wędkarskich, 

 organizacja i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów wędkarskich. 
 

3. Podaj definicję pomiaru długości ryby: 

 za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem a końcem w pozycji 
swobodnie leżącej, 

 za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem 
najdłuższego promienia płetwy ogonowej, 

 za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem 
promienia płetwy ogonowej w naturalne pozycji w jakiej pływa ryba. Niedozwolone jest 
układanie ogona na przymiarze. 
 

4. Podaj 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. Podaj kategorie wiekowe dla zawodników w dyscyplinie spławikowej: 
 

6. Czy istnieje możliwość startu zawodnika w wyższej kategorii wiekowej? 
 

7. Kto ma prawo startu w mistrzostwach koła i klubu? 
 

8. Jak ustala się wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze? 
 
 

9. Podaj obowiązki i uprawnienia sędziego wagowego / miarowego /. 
 
 

10. Podaj minimalną głębokość łowiska przewidzianego jako teren zawodów. 
Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć 
jednakową głębokość, nie mniejszą niż  

 1,50 metra 

 1,00 metr 

 0,80 metra 
 

11. Podaj maksymalne długości wędek dla poszczególnych kategorii wiekowych w zawodach 
spławikowych: 

 Senior –  

 Junior –  

 Kobieta –  
 

12. Czy obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu w zawodach spławikowych? 
 

13. Czy obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu w zawodach spinningowyych? 
 

14. Czy po pierwszym sygnale w zawodach spławikowych wolno wnosić sprzęt na stanwisko? 
 

15. Podaj wymiary siatki do przechowywania ryb. 



 okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm,  

 prostokątna o przekątnej minimum 50 cm,  

 długość minimum 3,50 metra 

 
16. Podaj dozwolone do stosowania ilości (zawody spławikowe seniorów):  

 zanęty: 

 limit żywej przynęty i zanęty: 
 

17. Podaj moment, w którym zawodnikom wolno wrzucić siatkę do wody, 
 
 

18. Podaj sygnały obowiązujące w zawodach spławikowych. 
 
 

19. Czy obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu podczas zawodów spinningowych 
na żywej rybie z łodzi? 

 
 

20. Jaka są zasady stosowania wag w zawodach wędkarskich? 
 
 

21. Jakie są zasady przyznawania miejsca ex aequo?  
 
 

22. Które miejsce zajmuje w zawodach spławikowych zawodnik, który nie złowił ryby? 
 
 

23. Które miejsce zajmuje w zawodach spinningowych zawodnik, który nie złowił ryby? 
 
 

24. Podaj sposób postępowania sędziego miarowego w przypadku zawinionego przez siebie 
uwolnienia ryby. 
 

25. Podaj minimalną grubość lodu w zawodach podlodowych. 
 
 

26. Podaj minimalną długość wędki podlodowej. 
 
 

27. W jaki sposób ustala się miejsce w klasyfikacji drużynowej w zawodach spławikowych, 
wieloturowych? 

 
 

28. Podaj sygnały obowiązujące w zawodach podlodowych. 
 

29. Podaj sygnały obowiązujące w zawodach spinngowych. 
 

30. Podaj definicję zanęty lekkiej? 
 

31. Jakie dyscypliny współzawodnictwa sportowego określają Zasady Wędkarskiego Sportu 
Wyczynowego wynikające z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 5 Ustawy o kulturze Fizycznej (podaj 6 
dyscyplin): 

 wędkarstwo  

 wędkarstwo  

 wędkarstwo  

 wędkarstwo  

 wędkarstwo  



 wędkarstwo  
 

32. Do czego jest potrzebna licencja sportowa? Kto ją wydaje? 
 

33. Kto kieruje na szczeblu Okręgu działaniami w zakresie wędkarskiego sportu wyczynowego? 
 

34. Jakie tytuły zdobywają zwycięzcy w zawodach klasy mistrzowskiej? 
 
 

35. Do którego miejsca nagradza się zwycięzców sportowych zawodów wędkarskich? 
 
 

36. W co najmniej ilu turach rozgrywa się zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu? 
 
 

37. W ilu sektorach powinna być rozegrane zawody drużynowe? Od czego jest to zależne? 
 
 

38. Wymień klasy sędziowskie w sportach wędkarskich (4 klasy): 
 
 

39. Co oznacza termin „aktywny sędzia wędkarski”? 
 
 

40. Kto może zostać Sędzią Klasy Okręgowej? 
 
 

41. Kto stanowi Główną Komisję sędziowską podczas zawodów wędkarskich? 
 
 

42. Podaj długość stanowiska wędkarskiego wzdłuż linii brzegowej w zawodach spławikowych? 
 
 

43. Ile wędek może mieć zawodnik na stanowisku podczas zawodów spławikowych? 
 
 

44. Czy w zawodach spinningowych na żywej rybie obowiązuje zasada punktacji 1pkt za 1g 
złowionej ryby? 
 

45. Co grozi zawodnikowi za przyjmowanie i udzielanie pomocy podczas podbierania ryb w 
zwodach spinningowych? 

 
46. Jaka jest zasada punktowana wyników w zawodach morskich? 

 
47. Ile punków zdobędzie zawodnik w zawodach morskich za złowienie dwóch ryb o długości 

39,8 i 49,1 cm? 
 

48. Za co przyznaje się z żółtą kartkę w zawodach podlodowych? Wymień 3 przyczyny. 
 
 


