
Zawody podlodowe 

1. Ile wynosi minimalna grubość lodu, przy której mogą zostać rozegrane zawody 

podlodowe? 

- 15 cm 

2. Jak ustalamy wymiary sektorów? Jaka jest minimalna długość sektora wzdłuż linii 

brzegowej? 

- wymiar sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie mniej niż 

400 m2. Minimalna długość linii brzegowej to 10 metrów. 

3. Jaka jest minimalna i maksymalna głębokość łowiska? 

-  nie mniejsza niż 1,5 metra, maksymalnie 9 metrów. 

4. W jaki sposób oznaczamy sektory i granice sektorów?. Jakiej szerokości powinien być 

pas neutralny między sektorami? 

- Sektory oznaczamy tabliczkami z literami A,B,C , granice sektorów oznaczamy 

chorągiewkami.  Pas neutralny miedzy sektorami powinien mieć szerokość nie 

mniejszą niż 5m. 

5. Czy sektor powinien być oddzielony od widzów pasem neutralnym? Jeżeli tak to to 

jaka powinna być jego szerokość ? 

- Sektor zawodów musi być oddzielony ze wszystkich stron od widzów pasem 

neutralnym o szerokości nie mniejszej niż 10 m. 

6. Na ile wędek i o jakiej długości może łowić zawodnik startujący w zawodach?  

- zawodnik łowi na jedną wędkę o długości minimum 30 cm  

7. Jak powinna być uzbrojona wędka podlodowa? 

- Wędka powinna być wyposażona tylko w jedną mormyszkę, długość mormyszki bez 

haczyka powinna być nie większa niż 15mm, pojedynczy wlutowany haczyk, kolor i 

kształt mor myszki dowolny. 

8. Ile wędek zapasowych może mieć przy sobie zawodnik w czasie trwania zawodów? 

- zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych. 

9. Czy sygnalizator  brań tzw. kiwok jest wliczany do długości wędki? 

- tak, jest wliczany  

10. Czego nie wolno stosować w czasie trwania zawodów oraz oficjalnego treningu? 

- w czasie treningu i zawodów nie można stosować echosond, kamer podlodowych, 

- w czasie trwania zawodów nie wolno używać środków łączności – telefonów , 

radiotelefonów, zanętnika stacjonarnego. 

11. Czy wolno stosować wiertła mechaniczne? 

- nie wolno, zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu. 

12. Czy zawodnik może używać przynęt pęczkowanych, przynęt przyklejanych do 

haczyka, dodatkowego obciążenia, czy może doczepiać jakiekolwiek materiały do 

stosowanego zestawu ? 

- nie może, jest to zabronione. 

13. Jakie zanęty i przynęty można stosować w czasie trwania zawodów? 

- dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt oprócz żywych, martwych i 

sztucznych rybek oraz ich części , jak również ikry ryb i jaj mrówek. 

 



14. Jaki jest limit używanych zanęt w jednej turze zawodów? 

- Limit dla jednej tury zawodów  wynosi 2 litry 

15. W jakim stanie może być zanęta przy pomiarze objętości? 

- zanęta przy pomiarze objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, 

żwirem, piaskiem, ziarnami i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla 

fauny i środowiska wodnego. 

16. W jaki sposób zawodnik powinien przedstawić zanętę sędziemu ? 

- zanęta musi być przedstawiona do kontroli w pudełkach(butelkach) z fabrycznym 

oznaczeniem pojemności. Pudełka (butelki) muszą być zamknięte bez użycia 

dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie. 

17. Jaki jest limit przynęty dla jednej tury zawodów? W jaki sposób należy przedstawić 

przynętę sędziemu? 

- Limit przynęty dla jednej tury wynosi 1,5 litra ( robaki rozproszone 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 w dwóch pudełkach np. ¼ ochotki w pudełku 0,25 

litr i ¾ jokersa w pudełku 0,75 litra oraz 0,5 litra innych robaków. 

18. Czym skutkuje prezentacja zanęty lub przynęty podczas kontroli w inny sposób niż 

wskazany w regulaminie zawodów w wędkarstwie podlodowym? 

- inna forma prezentacji zanęty i przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana 

trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

19. Kto, kiedy i w jaki sposób przeprowadza kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej 

przez zawodników zanęty i przynęty. 

- kontrolne sprawdzanie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza  

upoważniona komisja techniczna, nie później niż 20 minut przed pierwszym sygnałem 

zawodów w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej. 

20. Ile wynosi maksymalna średnica otworu wiercona świdrem ręcznym? 

- 20 cm 

21. Co dzieje się ze świdrem po wykonaniu otworów przez zawodnika? 

- świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół – 

wkręcony w lód. 

22. Czy zabezpieczenie antypoślizgowe jest obowiązkowe? 

- Tak, każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenie 

antypoślizgowe. 

 

23. Czy dopuszczalne jest rozgrywanie dwóch tur jednego dnia? 

- Tak 

24. Czy dopuszczalne jest rozgrywanie zawodów trzyturowych,  dwuturowych, jedno i 

wielosektorowych na tym samym łowisku?  

- Tak  

25. W jaki sposób odbywa się losowanie w zawodach wieloturowych? 

- losowanie dla zawodników odbywa się podczas odprawy technicznej, może odbywać 

się komputerowo lub ręcznie, w zawodach wieloturowych stosuje się ponowne 

losowanie sektorów na każdą z tur. 



26. Jaki jest czas trwania jednej tury zawodów? Czy dopuszcza się skrócenie czasu 

trwania tury jeżeli tak to w jakich okolicznościach? 

- 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 z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych 

jednak nie może ona trwać krócej niż 1,5 godziny aby uznana została za rozegraną . 

27. Wymień sygnały obowiązujące w zawodach podlodowych. 

- pierwszy sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy 

wchodzą do swojego sektora, zajmują stanowiska przez siebie wybrane do wiercenia 

otworów i zaznaczają je chorągiewką. 

- drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie łowienia 

- trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut  

- czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów 

28. Co powinien zrobić sędzia w sytuacji spornej kiedy zawodnicy po pierwszym sygnale 

rozmieszczają się w odległości mniejszej niż 5 metrów jeden od drugiego? 

- w sytuacji spornej przy umieszczeniu chorągiewek zawodników w odległości 

mniejszej niż 5 metrów spór jest rozstrzygany przez sędziego w tym poprzez 

losowanie. 

29. Ile otworów w sektorze może wywiercić zawodnik w czasie trwania zawodów i kiedy 

stanowisko uważane jest za zajęte przez zawodnika? 

- zawodnik może wywiercić nieograniczoną ilość otworów swobodnie 

przemieszczając się w granicach sektora, stanowisko uważane jest za zajęte przez 

zawodnika po rozpoczęciu wiercenia otworu oznaczonego chorągiewką. 

30. W jakiej odległości powinna znajdować się na lodzie chorągiewka od zajętego otworu 

przez zawodnika? 

- 30 cm od zajętego otworu i powinna być widoczna dla sędziów i innych 

zawodników. 

31. Czy zawodnik może pozostawić wiertło obok niezajętego przez siebie otworu ? 

- może, zawodnikom zabrania się pozostawiania obok niezajętych otworów 

jakichkolwiek innych przedmiotów oprócz wiertła. 

32. Czy po podpisaniu karty startowej przez zawodnika możliwe jest odwołanie lub 

protest dotyczący wagi lub jakości złowionych ryb? 

- Nie, po podpisaniu karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty 

dotyczące wagi i jakości złowionych ryb. 

33. Czy ryba wyjęta z wody po czwartym sygnale zaliczana jest do punktacji? 

- nie, po czwartym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. 

34. Kiedy możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia? 

- wymiana wiertła możliwa jest za zgodą sędziego. 

35. Kto może przebywać w strefie neutralnej? 

- dostęp do strefy neutralnej maja wyłącznie sędziowie , trenerzy ekip oraz osoby 

upoważnione przez Sędziego Głównego. 

36. Kiedy sędzia może usunąć osoby przebywające w strefie neutralnej? 

- w przypadku niestosowania się do poleceń sędziego osoby te otrzymują ostrzeżenie, 

powtórne naruszenie przepisów skutkuje usunięciem ze strefy neutralnej. 



37. Jakie ryby łowione są w czasie zawodów? 

- łowiona są ryby na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego oraz z 

zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z RAPR ( zawody mistrzowskie) w 

przypadku zawodów towarzyskich z zachowaniem wymiarów zgodnie z zasadami 

amatorskiego połowu ryb w Okręgu PZW w Radomiu w danym roku kalendarzowym.   

 

38. Co grozi zawodnikowi za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych, 

oblodzonych lub trzymanych w wodzie? 

- tytułem kary odlicza się zawodnikowi 50% punktów wagowych z ilości punktów 

uzyskanych. 

39. W jakiej sytuacji sędzia może upomnieć  zawodnika- żółta kartka ?  

- łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką  

- pozostawienie wiertła niewkręconego w lód 

- pozostawienie wędki na lodzie 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej 

- opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i zgody sędziego 

- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych na w czasie odprawy 

technicznej 

- niesportowe i nieetyczne zachowanie zachowanie się zawodnika  w stosunku do 

organizatora , zawodnika lub innych osób. 

40. W jakiej sytuacji może dojść do dyskwalifikacji zawodnika? 

- 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 używania 

środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów. 

- używania sprzętu niezgodnego z przepisami 

- wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, 

przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów. 

- łowienie ryb w innym sektorze niż wylosowany 

- używanie echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania 

zawodów 

- używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów 

- używania żywej lub martwej ryby jako przynęty  

- powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu przez sędziego (żółta kartka) 

41. Co powinien zrobić sędzia w przypadku udzielenia zawodnikowi upomnienia – żółtej 

kartki? 

- otrzymanie przez zawodnika żółtej kartki powinno zostać odnotowane w karcie 

startowej zawodnika i wynikach zawodów 

42. Przez jaki czas obowiązuje żółta kartka? 

- Żółta kartka obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym. 

43. Czym skutkuje otrzymanie drugiej żółtej kartki przez zawodnika? 

- otrzymanie drugiej żółtej kartki powoduje automatyczne otrzymanie czerwonej 

kartki i wykluczenie – dyskwalifikacje w zawodach, w których zawodnik otrzymał 

drugą żółta kartkę . 


