
 

1. Wymień kategorie wiekowe dla zawodników w wędkarstwie spławikowym  

 Seniorzy - powyżej 25 lat. 

 Kobiety   - powyżej 18 lat; 

 Młodzież - od 21 do 25 lat; 

 Juniorzy - do 20 lat; 

 Kadeci - do 15 lat; 

 Niepełnosprawni - powyżej 15 lat; 

 

2. Czy młodzież ma prawo startu w kategorii seniorów : 

 ma prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu rozgrywek może 

startować wyłącznie w jednej kategorii. 

3. Wymień zasady wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach: 

 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. 

4. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag : 

 dokładności minimalnej 5 gramów, 

5. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć 
z wędkowania obszar od rzutu pionowego linii. 

 25 m, 
6. Ogranicza się ilość używanych zanęt: 

 dla seniorów, młodzieży i kobiet : 

- 20 l, 

 dla pozostałych kategorii 

- 17 l, 

7. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: 

 dla seniorów, młodzieży U-25 i kobiet : 

- 4 godziny, 

 dla pozostałych kategorii wynosi : 

- 3 godziny, 

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

 1,00 m 
9. Podaj sygnały obowiązujące w zawodach spławikowych: 

− 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. 



 

10. Podaj sygnały obowiązujące w zawodach w przypadku wystąpienia burzy: 

-  pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek    
   natychmiastowego opuszczenia stanowiska. 
− drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,  

           − trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. 
 

11. Podaj definicję zanęta ciężka : 
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. 

 
12.  Podaj wymiary siatki do przechowywania ryb: 

 siatka okrągła o średnicy: 
- 40 cm, 

 siatka prostokątna o przekątnej: 
- 50 cm. 

 
13.  Podaj minimalną długość siatki do przechowywania ryb: 

a. 3,5 m. 
14. Wymień limity maksymalnej długości wędziska w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 Kadeci -10 m. 

 Kobiety, juniorzy – 11,5 m. 

 Seniorzy, młodzież – 13 m. 
 

15. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić : 

 od 10 m. do 15 m. 

szerokość Stanowska od linii brzegu w głąb lądu powinna wynosić : 

 minimum 6 m 

16. Ważność licencji sędziowskiej wynosi : 

 3 lata. 

17. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona 

komisja techniczna nie później niż : 

 na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką, 

18. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej : 

 tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga 

ryb niewymiarowych, 

19.  Jakiej szerokości powinna być wydzielona strefa neutralna między sektorami w zawodach 

wielosektorowych? 

 10 metrów 

20. Ile wynosi limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty na 

jedna turę? 

 2,5 litra w tym maksymalnie 1 litr ochotki – jokera lub haczykowej 

21.  Jaki jest czas trwania jednej tury zawodów dla : 

 Seniorzy, młodzież U-25, kobiety – 4 godziny 

 Dla pozostałych kategorii  3 godziny 

22.  Czy dopuszczalne jest skrócenie czasu trwania tury zawodów ? Jeżeli tak to z jakiego 

powodu? 

 Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych . 

23.  Ile musi trwać tura zawodów aby można było ją uznać za rozegraną ? 



 Aby uznać turę zawodów za rozegraną , nie może ona trwać krócej niż : 

- dla kadetów U-15, juniorów U-20 – nie mniej niż godzinę  

- dla pozostałych kategorii – nie mniej niż 2 godziny 

24. Czy dozwolone jest nęcenie i łowienie w obrębie pasów neutralnych? 

 Nęcenie i łowienie w obrębie pasów neutralnych jest niedozwolone 

25.  Jak powinien się zachować sędzia w sytuacji kiedy zawodnik holuje rybę poza swoim 

stanowiskiem w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika? 

 Sędzia powinien taką rybę zaliczyć do punktacji, jednakże w przypadku kiedy zestaw 

z ryba zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada ryba musi być bezzwłocznie 

wypuszczona do wody. 

26.  Jak powinien zachować się sędzia wagowy kiedy zawodnik odmówi wypuszczenia do 

wody ryby i wrzuci ja do siatki w sytuacji gdy holowana przez niego ryba, poza 

wyznaczonym stanowiskiem, zahaczona zostanie przez zestaw sąsiada? 

 W sytuacji kiedy zawodnik odmówi wypuszczenia ryby do wody i wrzuci rybę do 

siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, sędzia wagowy musi zważyć osobno 

największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie startowej 

zawodnika. 

27.  Patrz pytanie 25 i 26 – co w takiej sytuacji powinna zrobić Główna Komisja Sędziowska? 

 Po naradzie Główna Komisja Sędziowska powinna zdecydować czy zaliczyć wagę 

ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb, jeżeli ryba nie zostanie uznana 

zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub 

sektorowej. 

28.  Jakich czynności nie powinien wykonywać zawodnik znajdujący się na stanowisku? 

 Zabrania się wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów 

 Zabrania się mycia rąk w łowisku przed 3 sygnałem 

 Zabrania się wrzucania do łowiska zanęty po turze zawodów oraz po oficjalnym 

treningu 

 Zabrania się używania środków łączności podczas trwania zawodów miedzy 4 a 6 

sygnałem 

 Nie powinien przeszkadzać  zawodnikom rzucaniem zanęty oraz holowaniem ryb 

 Nie powinien sztucznie przedłużać linii brzegowej  stanowiska. 

29.  W jakich sytuacjach dopuszcza się pomoc trenera? 

 Przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet, kadetów i osób niepełnosprawnych w 

nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale 

30.  Czy w czasie trwania zawodów trener ma prawo wejść na stanowisko zawodnika? 

 Trener ma prawo wejść na stanowisko swojego zawodnika i udzielenia mu porad 

ustnych. 

31.  Kto może przebywać w strefie i pasach neutralnych? 

 Dostęp do strefy i pasów neutralnych maja wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz 

osoby upoważnione przez Sędziego głównego. 

32.  W jakich przypadkach ryba jest niezaliczona do połowu? 

 Kiedy została złowiona po sygnale kończącym zawody 

 Kiedy odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej 

podebrana podbierakiem lub wędką  

33.  Jak powinna zachować się komisja sędziowska w przypadku przedłożenia przez 

zawodnika ryby niewymiarowej? 

 Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej tytułem kary odlicza się  

zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych  

np. niewymiarowy lin o wadze 150g czyli 150 x 2 = 300  



zawodnikowi odlicza się 300 pkt od ilości punktów uzyskanych za ryby złowione z 

zachowaniem wymiarów ochronnych. 

34.  Co powinna wpisać komisja sędziowska w karcie zawodnika w sytuacji kiedy liczba 

punktów karnych za złowienie niewymiarowej ryby jest większa niż liczba punktów 

uzyskanych za złowienie ryb z zachowaniem wymiaru? 

 Komisja sędziowska wpisuje zawodnikowi 0 punktów 

np  zawodnik złowił 250g ryb w tym niewymiarowego  lina o wadze 150g  

150g x 2 = 300 punktów 

250g- 250 punktów – 300 punktów nie wpisujemy  „-50”  tylko „0” 

35.  W jakich przypadkach zawodnik może zostać zdyskwalifikowany w turze zawodów? 

 za 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 podczas przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia 

gruntu 

 za nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia 

  za używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnie z wymogami regulaminu 

 za nęcenie zanętą ciężką po 4 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. 

 opuszczanie stanowiska bez zgłoszenia tego sędziemu i bez ważnej przyczyny 

 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów 

 używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka 

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

zawodów 

 za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym  

 za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 

technicznej 

36.  W jakich przypadkach zawodnik może zostać zdyskwalifikowany w całych zawodach? 

 za 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 jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego 

 za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej poza wyznaczony limit zanęty 

lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisje techniczną  

 łowienie, nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza 

godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


