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KOMUNIKAT NR 1                                                                      

Ogólnopolskich Zawodów Osób                                    
z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu                       

w Wędkarstwie Gruntowym ( Feederowym)                                                        
 Jastrząb, dn. 20 sierpnia 2022 r.  

 
Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Radomiu informuje, że w dniu 20 sierpnia 2022 r. 
organizuje Ogólnopolskie Zawody Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu             
w Wędkarstwie Gruntowym (Feederowym) pod patronatem Prezesa Zarządu Okręgu 
PZW w Radomiu kol. Antoniego CHMURY.  

 

Program zawodów 

1. Data rozegrania zawodów.  
    Zawody towarzyskie zostaną rozegrane w dniu 20.08.2022 r. w godzinach 6.30 – 15.30. 
 
2. Miejsce rozegrania zawodów.  
    Zbiornik Jastrząb (lewy brzeg zbiornika) 
 

 
 

Współrzędne geograficzne 
 

51.250042, 20.940680 

3. Zgłoszenie i prawo startu.  
    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. 
Zgłoszenia zawodników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia                            
18 sierpnia 2022 r. telefonicznie do kol. Eugeniusza Błaszczaka pod nr tel. 607 264 912.  
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Przy zgłoszeniu do udziału w zawodach należy podać przysługującą ilość punktów 
handicapowych zgodnie z wytycznymi FIPS-ed (w przypadkach wątpliwych do weryfikacji 
na łowisku). Wpisowe 0 pkt przy potwierdzeniu zgłoszenia zawodnika przed rozpoczęciem 
zawodów na łowisku. Organizator zapewnia posiłek dla zawodnika i pomocnika. 

4. Organizator zawodów.  
Organizatorem Zawodów jest Okręg Polskiego Związku w Radomiu i kol. Eugeniusz 
BŁASZCZAK. 

    Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów, posiłek po zawodach  
    i sprawną organizację zawodów.  
5. Komisja sędziowska zawodów.  
    Skład komisji sędziowskiej zostanie przedstawiony na odprawie przed zawodami. 
 
6. Szczegółowy program zawodów.  
 
Sobota 20.08.2022 r.  
 
 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 (5 godz. łowienia), 
 14.00 - zakończenie zawodów,  
 14.00-15.00 - ważenie ryb, 
 15.30 – obiad, 
 16.00 - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, 
 16.30 - zakończenie zawodów. 
 
7. Najważniejsze zapisy Regulaminu Ogólnopolskich Zawodów Osób                                       

    z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu Niepełnosprawnych w Wędkarstwie  

    Feederowym – Jastrząb, 20.08.2022 r.    

- Wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, koszyk zanętowy  
  o wymiarach – średnica max 5 cm i długości max 7 cm, umieszczony przelotowo na żyłce  
  głównej za pomocą krętlika z agrafką, zastopowany dowolnym stoperem lub krętlikiem.  
  Długości wędziska max do 4,5 m. Dopuszcza się stosowanie tzw. rurek  
  antysplątaniowych i systemu method feeder. Sygnalizatorem brań jest szczytówka.  
 
  Dopuszcza się stosowanie dzwonka lub elektronicznego sygnalizatora brań  
  wyłącznie zawodnikowi niewidomemu. 
- Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej   
  konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym o długości minimum 3  
  metry. 
 
-  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, styropianów i innych  
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   sztucznych przynęt lub wabików, 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. 
-  Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5  
   litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). 
-  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. 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) 
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DOZWOLONY ZAKRES POMOCY DLA WĘDKARZA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

ŚWIADCZONY PRZEZ POMOCNIKA 

 

 

 

 

- W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, 
pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części lub wymiany złamanej wędki, które 
mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc 
zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. 

- 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. 
- Szczegółowy regulamin rozgrywania zawodów feederowych określony został  w Zasadach 
Organizacji Sportu Wędkarskiego w części II.9. – Regulamin zawodów w wędkarstwie 
gruntowym (feederowym). 
 
9. Ochrona danych osobowych 
Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgłoszenie zawodników na zawody jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie ich imion i nazwisk  na listach 
startowych oraz zdjęć publikowanych przez nas na okręgowej stronie internetowej i stronie 
fb – Okręgowy Kapitanat Sportowy, jest oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami, 
dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Okręgu PZW   

CZYNNOŚCI 

7 pkt 6 i 5 pkt 4 i 3 pkt 2 pkt 1 pkt 
DOZWOLO
NA POMOC 

DOZWOLO
NA POMOC 

DOZWOLO
NA POMOC 

DOZWOLO
NA POMOC 

DOZWOLO
NA POMOC 

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 

Doniesienie brakujących 
materiałów wędkarskich  
na stanowisku 

X   X   X   X   X   
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w Radomiu, zgodnie z przepisami RODO umieszczonymi na naszej stronie internetowej 
http://pzwradom.pl/  w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
 

 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany terminu 
lub miejsca rozgrywania zawodów. 

 
 

                                                                                                            

                     Okręgowy Kapitanat Sportowy                                                                                
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