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1. RODZAJE ZAWODÓW. 
 

1.1. Ranga zawodów:  
• Zawody towarzyskie. 

 
2. UDZIAŁ W ZAWODACH. 

 
2.1.Prawo startu mają zawodnicy zakwalifikowani przez organizatora po przyznaniu punktów 

handicapowych, posiadający zaświadczenie o niepełnosprawności narządu ruchu w 
stopniu znacznym lub umiarkowanym (do wglądu). Dopuszcza się start osoby 
niewidomej. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników (25 osób), liczy się data 
zgłoszenia. 

2.2.Zgłoszenia zawodników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 
2018 r. telefonicznie do kol. Eugeniusza Błaszczaka pod nr tel. 607 264 912. Przy 
zgłoszeniu do udziału w zawodach należy podać przysługującą ilość punktów 
handicapowych zgodnie z wytycznymi FIPS-ed (w przypadkach wątpliwych do 
weryfikacji na łowisku). 

2.3.Tabela punktów handicapowych w wędkarstwie osób niepełnosprawnych 
 

HANDICAP 
 
7 punktów:    zawodnik niewidomy 
6 punktów:    zawodnik z jedną całkowicie niesprawną ręką (obowiązek przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego); zawodnik z  częściową amputacją jednej ręki i jej całkowitą 
niesprawnością (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego) 

5 punktów:    zawodnik z częściowo amputowaną ręką, gdzie pozostała część kończyny 
jest sprawna; zawodnik z częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego) 

4 punkty:     zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, ale mający 
obydwie ręce sprawne. 

3 punkty:    zawodnik z jedną lub dwoma nogami niesprawnymi, pozbawionymi siły 
mięśniowej nogami  (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie jest 
w stanie stać bez sprzętu pomocniczego, lecz mający sprawne ręce oraz tułów 
(obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego) 

2 punkty:    zawodnik na wózku inwalidzkim, który może łowić poza wózkiem 
inwalidzkim, mające obie ręce i tułów sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik                 
z niepełnosprawnością obu nóg, ale mogący poruszać się bez sprzętu pomocniczego lub 
wózka inwalidzkiego 

1 punkt:    zawodnik mający widoczną fizyczną niepełnosprawność lub inne niewidoczne 
niepełnosprawności, ale stopień upośledzenia ruchowego powoduje przynajmniej 70% 
utraty sprawności (obowiązkowe zaświadczenie procentowej utraty sprawności) 



 

DOZWOLONY ZAKRES POMOCY DLA WĘDKARZA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

ŚWIADCZONY PRZEZ POMOCNIKA 

 
 

 
 

 
 
3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH. 
 

3.1. Za udział w zawodach pobierana jest opłata startowa w wysokości 40pkt płatne przy 
potwierdzeniu zgłoszenia zawodnika przed rozpoczęciem zawodów na łowisku. 

 3.2. Organizator zapewnia posiłek dla zawodnika i pomocnika. 
 
4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH. 
 
4.1 Zwycięzcy (miejsca 1-6) otrzymują pamiątkowe puchary. 

 
5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW. 
 
5.1. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej. 
 
5.2. Zawody zostaną rozegrane w jedne 4-godzinnej turze. 
 
5.3. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas 

zawodów należy w widocznym miejscu wywiesić flagę PZW, jak również transparent 
informujący o charakterze imprezy. 

CZYNNOŚCI 
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tak nie tak nie tak nie tak nie Tak Nie 

Zarzucanie 

wędki 
 X   X   X   X   X 

Zacięcie   X   X   X   X   X 

Doholowanie 

ryby do brzegu 
  X   X   X   X   X 

Przygotowanie 
materiału 

wędkarskiego 

X   X   X   X     X 

Przygotowanie 
zanęty 

X   X   X   X     X 

Nęcenie ciężkie X   X   X     X   X 

Nęcenie lekkie  X   X   X    X   X 

Zakładanie 

przynęty na 

haczyk  

X   X     X   X   X 

Podebranie ryby X   X   X     X   X 

Odhaczanie ryby X   X     X   X   X 

Naprawa wędki 

(przy tym 

należy przerwać 
łowienie) 

X  X  X   X  X 
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brakujących 
materiałów 
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X   X   X   X   X   



 
5.4.   W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do 

Głównej Komisji Sędziowskiej w przypadku: 
• swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;  
• sprostowania pomyłki w trakcie ważenia (mierzenia) złowionych ryb; 
• wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu 

nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia 
nieoficjalnych wyników.  

Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej 
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. 
Protesty powinny być składane na piśmie i są wolne od kaucji. Protesty rozpatruje 
Główna Komisja Sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.   

5.5. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu 
otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i 
uroczystego zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnikowi 
dopisuje się 25% maksymalnych punktów sektorowych (z zaokrągleniem górę) do 
klasyfikacji ogólnej cyklu zawodów. 

 
5.6. Program Zawodów 

6.30-7.00 - zbiórka i potwierdzenie obecności zawodników na łowisku  
7.00-7.30 - odprawa i losowanie stanowisk oraz wjazd na łowisko 
7.30-8.50 - przygotowanie i sprawdzenie zanęt i przynęt 
8.50 - nęcenie 
9.00 - rozpoczęcie zawodów (4 godz. łowienia) 
13.00 - zakończenie zawodów  
13.00-14.00 - ważenie ryb 
14.30 - obiad 
15.00 - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 
15.30 - zakończenie zawodów 
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych zmian czasowych w programie 

zawodów. 
 
5.7. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności 

minimalnej 5 gramów. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie 
z regułami matematycznymi) do 5 gramów. 

 
Ponadto obowiązują zasady:  

• ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną wagą, w przypadku 
awarii wagi dopuszcza się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną 
legalizację Urzędu Miar lub w zakresie udzielonych uprawnień, przez upoważnione do 
tego podmioty;  

• ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego 
typu w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.  

Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w ilości i jakości, 
spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów. 

 
5.8. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości 

zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany 
w całych zawodach. 

5.9. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne z 
regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska za ich regulaminowy 
przebieg. 

 
 



6. TEREN ZAWODÓW 
6.1. Zawody zostaną rozegrane na zbiorniku Wólka Magierowa, w jednej turze trwającej 4 

godziny, w terminie 25 sierpnia 2018 r. Rybostan: płoć, leszcz, karp, karaś, amur. 
 
6.2. Stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. 

Oznakowanie stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny.  
 
6.3. Komputerowe lub ręczne losowanie sektorów dla zawodników numerów zawodników 

indywidualnych, pod którymi w czasie zawodów będą występowali, odbywa się 
podczas odprawy technicznej.  

 
6.4. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej 

informacji o dokonanych losowaniach 
 
7. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 
 
  
7.1. Zezwala się na stosowanie tzw. zestawów antysplątaniowych. Zezwala się na 

stosowanie systemu method fedder. Obowiązuje jeden haczyk uwiązany na przyponie. 
Długości wędziska max. do 4,5 m. Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Dopuszcza 
się stosowanie dzwonka lub elektronicznego sygnalizatora brań wyłącznie 
zawodnikowi niewidomemu. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest 
zabronione.  

 
7.2. W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu 

wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania 
zestawu nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje 
zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji koszyka, wymiany przyponu, itp.). Jeśli 
zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w 
powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.  

 

7.3. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce suporcie”. 
Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany. 

 
7.4. W czasie wykonywania rzutu należy szczególna uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. 

Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny, że nie spowoduje 
zagrożenia dla innych osób. 

 
7.5. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej 

konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła lub 
prostokątna o długość minimum 3,00 metra. Ustawienie siatki na stanowisku jest 
dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt, w taki sposób, aby 
1.5m siatki było zatopione w wodzie.  

 
7.6. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy     

o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). 
Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, 
przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za 
zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii    
z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

 
7.7. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych, 

zwierzęcych, peletów i kulek proteinowych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie 
barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się używania 
styropianów, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako dodatków do zanęty), 
doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu                  
i dodatkowego obciążenia. Ogranicza się ilość używanych zanęt: do 12 litrów na jedną 
turę dla jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona           



i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp.         
i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego. 
Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia 
zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym 
maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). Zanęty gruntowe muszą być 
przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty |w pudełkach                
z fabrycznym oznaczeniem pojemności. Zawodnicy muszą być obowiązkowo 
wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. Ochotka 
przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do kontroli w 
dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l pudełku). 
Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących 
zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.). Każda inna przynęta musi być trzymana w 
pudełkach o oficjalnych wymiarach, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli 
będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanej do 
karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek i na 
koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym 
miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).  
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza 
upoważniona komisja techniczna nie później niż na 40 minut przed sygnałem do 
nęcenia (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w sektorze oraz dokonuje 
kontroli długości wędzisk i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio 
wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli - po 
drugim sygnale).  
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) 
jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty           
z użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie 
zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania 
gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie 
zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał). 

 
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję 
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema 
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

 
8. PRZEBIEG ZAWODÓW. 
 

8.1. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny. 
8.2. Nęcenie dozwolone jest tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez 

zamocowanego przyponu z haczykiem). Inna forma nęcenia jest 
zabroniona. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) 
wolno korzystać z pomocy asystenta/pomocnika, ale w zakresie ściśle określonym 
tabelą punktów handicapowych. 

8.3.  Sygnały: 
• pierwszy sygnał – na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik 

wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.  
• 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 tylko za pomocą koszyka zanętowego (bez 
zamocowanego przyponu z haczykiem). Inna forma nęcenia jest zabroniona;  

• czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik 
rozpoczyna łowienie;  

• 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 pozostaje 
w wodzie. Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, 
ale słyszalne na całym terenie zawodów. 

 
8.4. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić         

w obrębie pasów neutralnych). Jeżeli złowiona przez wędkarza ryba zahacza, poza 
swoim stanowiskiem, o żyłkę sąsiadującego wędkarza, zostaje uznana za ważną pod 
warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim 
ryba zostanie wyciągnięta z wody. Jeżeli dwóch wędkarzy złowi ryby i żyłki obu 
wędkarzy zahaczają o siebie wzajemnie, obie ryby zostaną uznane za ważne pod 
warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim 
ryby zostaną wyciągnięte z wody. Jeżeli żyłki obu wędkarzy po wyciągnięciu ryby       
z wody są splątane, to takie ryby nie zostają uznane za ważne i muszą być 
natychmiast z powrotem wpuszczone do wody. W przypadku, kiedy zawodnik 
odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas 
ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku          
i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna Komisja 
Sędziowska zdecyduje, czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich 
złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym 
punktem karnym w klasyfikacji sektorowej. 

 
8.5. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego 

uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich 
stanowiskach w łowieniu - nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie 
czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą. 

 
Zabrania się: 

• wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;  
• mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;  
• wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;  
• używanie echosond, także podczas treningu;  
• używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;    
• doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu; 
• używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału (np. 

telefonów, krótkofalówek, itp.) 
 

8.6. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz 
osoby upoważnione przez Sędziego Głównego. 

 
8.7. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby 

sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – kierownik, trener 
drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub 
jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. 

 
8.8.  Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy:  
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może 

odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią 
lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.  
1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów żaden 

zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na 
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy 
przygotowania).  

2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast 
przerwane. 



• pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek 
natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to 
pozwolą, zawody będą kontynuowane; 

• drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;  
• trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.  

Czas trwania zawodów może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na 
kontynuację do końca planowanych czterech godzin wędkowania (na podstawie 
decyzji podjętej przez Główną Komisję Sędziowską) 

 
9. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 
 
9.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu 

ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z regulaminem łowiska.  
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

 
9.2. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte                    

i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury).  
Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych 
zalicza się do połowu. 

 
9.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:  

• została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów; 
•  odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została 

 z niej podebrana podbierakiem lub ręką.      

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego 

kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. 

W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak 
w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem.      

9.4.   Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, 
a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie 
do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego 
zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb 
niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. 

 
Jeżeli organizator zapewnia wszystkie wagi legalizowane przez Urząd Miar lub przez 
upoważnione do tego podmioty w zakresie udzielonych uprawnień, w takim wypadku 
ryba po zważeniu może od razu zostać wpuszczona do wody. 

 
9.5. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego 

obchodzenia się ze złowionymi rybami. 
 
10. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW. 
 
10.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 
 
10.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się 

zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty 
te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów 
ochronnych. W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest 
większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” 
punktów. 

 
10.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem 

kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 
 
11. PUNKTACJA. 
 



11.1.  Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych 
ryb, zwanych dalej punktami, wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

 
11.2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 

ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej 
kategorii) plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje 
dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami 
sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty 
sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe). 

 
11.3. Klasyfikacja w sektorze. 
 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów 

zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów, zawodnicy otrzymują 
liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli (przykład 1: 
dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych 
każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się 
(9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w 
otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nie 
przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu 
z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy 
otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 
zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 
zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów 
sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a 
trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe 
każdy). Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, 
otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w podsektorze lub 
sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 
punkty sektorowe). 

 
 
11.4. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego 

zawodnika. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex 
aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. 
Powyższa zasada dotyczy także numerowania miejsca drużyny. 

 
12. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY 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 w czasie przygotowania do zawodów lub podczas 
mierzenia gruntu;  

 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia;  
 używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu; 
 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo 

jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;  
 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej 

przyczyny;  
 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów;  
 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;  
 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po 

turze zawodów;  



 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym;  
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 

technicznej. 
  

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie 
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;  

 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 (ponad wyznaczony limit) 
zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną;   


