
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. TEREN ZAWODÓW 

 
1.1. Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15cm 

grubości.  
1.2.Wielkość sektora zależna jest od liczby startujących zawodników. Sektory wędkarskie powinny 

być równowartościowe pod względem głębokości. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1 

metr. 

1.3. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie z obu stron taśmą lub widoczną linią. 

Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości min. 5 metrów. 

 

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

 

Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30cm(razem z ekiwokiem), trzymaną w ręku, 

stosując metodę mormyszki. 

 

Zabrania się: 

- doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia. 

- stosowania echosond w czasie zawodów i oficjalnego treningu. 

- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka. 

2.2. W czasie zawodów wolno nęcić. 

- Dopuszcza się stosowanie zanętnika na lince opuszczanego na dno. W czasie wędkowania zanętnik 

musi być wyjęty z wody, 

- Zabrania się stosowania zanętników pływających i wiszących w toni, 

- Mormyszki można używać łącznie z przynętą naturalną, z wyjątkiem żywych i martwych ryb lub 

ich części, 

- Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty 

nawilżonej plus1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej) oraz 0,5 litra innych robaków (zabrania się 

stosowania mrówczych jaj). 

Organizator może zmniejszyć limit dla jednej tury zawodów używanych zanęt i przynęt informując 

o tym w Komunikacie nr 1.  

2.3.Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20 

cm. Dopuszcza się stosowanie haka do „lądowania” ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych 

do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół (wkręcony 

w lód) 

2.4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w linkę o długości minimum 10m, przywiązaną w pasie, 

zakończoną rzutką lub drążkiem. 

2.5. Otwory muszą być oddalone od siebie o 1m. Odległość od linii wyznaczającej sektor – 1m. 

      Odległość otworu od innych otworów zawodników – 5m. 
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3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i  drużynowej bez podziału Ann 

kategorie 

3.2. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia. 

3.3. Zawody dwuturowe jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub 

na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie. 

3.4. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników, odbywa się w dowolnym terminie, jednak 

zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk w sektorach odbywa się nie później niż 

15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

3.5. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania dwóch tur 

jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza się skrócenia czasu trwania tury 

zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny. 

3.6.: Sygnały : 

- pierwszy sygnał- na 30 min przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na sektor, 

rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. 

Po tym sygnale zawodnik może wiercić otwory i nęcić, 

- drugi sygnał- oznacza rozpoczęcie łowienia,  

- trzeci sygnał- oznacza zakończenie zawodów. 

Po trzecim sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik pozostaje na stanowisku do 

czasu zabrania ryb przez sędziego kontrolnego. 

3.7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska minimum metr od linii 

wytyczających to stanowisko. 

3.8. Zawodnik ma prawo korzystać z sektora według swego uznania, pod warunkiem, że zachowa 

wymaganą odległość 1 metr pomiędzy otworami i średnicę otworu nie większą niż 20 cm, mierzoną 

w punkcie zetknięcia się lodu z lustrem wody. . Otwory muszą być oddalone od siebie o 1m. 

Odległość od linii wyznaczającej sektor – 1m. 

Odległość otworu od innych otworów zawodników – 5m. 

Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną 

rozwagą. 

3.9. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem 

przypadków losowych. 

Trener nie ma prawa wejścia na stanowisko swego zawodnika, może mu udzielać wyłącznie porad 

ustnych ze sfery neutralnej.  

Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt. Dostęp do 

sfery neutralnej mają wyłącznie sędziwie. Trenerzy ekip korzystają ze sfery neutralnej wyłącznie w 

obrębie linii stanowiska swego zawodnika. Sędziowie poruszają się w  strefie neutralnej ze 

szczególną ostrożnością.  

3.10. Po zakończeniu zawodów zawodnik porównuje liczbę złowionych ryb z zapisem dokonanym 

przez sędziego kontrolnego, przekazuje mu ryby i podpisuje kartę startową. 

Jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb. 

3.11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

W turze zawodów: 

- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami, 

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

dopuszcza regulamin zawodów, 

- łowienie przed drugim sygnałem lub  poza granicami  sektora, 

- używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty, 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, 

- opuszczenie stanowiska bez ważnej przyczyny bez zgody sędziego 



 

 

 

 

W całych zawodach: 

- niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy 

innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego) 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze lub zawodach lub w innym 

czasie i miejscu niż tura zawodów, 

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną, 

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 

 

4. RYBY ZŁOWIONE W ZAWODACH 
 

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu  zawodów nie ma okresu ochronnego i z 

zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z ustawą.  

4.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

4.3. Ryby po złowieniu i zgłoszeniu sędziemu powinny zostać zabite i przechowywane w 

oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora. 

4.4. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 

 

5. PUNKTACJA 
 

5.1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. Za ryby oblodzone, ośnieżone lub 

zabrudzone- tytułem kary, odlicza się zawodnikowi 5% punktów z wyniku uzyskanego w turze. 

 

6. WSZELKIE SPRAWY WYNIKŁE Z TYTUŁU ORGANIZACJI ZAWODÓW  

A NIEOBJĘTE REGULAMINEM NALEŻĄ DO DECYZJI ORGANIZATORA.  
 

 

 

 

 

 

 Zarząd Ostródzkiego  

                                                                 Towarzystwa Wędkarskiego 

 


