
Załącznik Nr 2                

    Konkurencja  Wędkarstwo    

  SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN  SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW  WĘDKARSKICH 
    
    Spławikowe Zawody Wędkarskie zostaną rozegrane w oparciu o Zasady Organizacji  Sportu Wędkarskiego – część II. 2 
   Regulamin  Amatorskiego Połowu Ryb  oraz  uchwały  obowiązujące w  Okręgu  PZW w Poznaniu. 
   Zawody  zostaną  przeprowadzone  na  tzw.  „ żywej rybie”   w  dniu  27. 08. 2022r   w  godzinach   od  7: 00  –  15: 00 
 

I Miejsce zawodów. 
  Miejscem przeprowadzenia zawodów będzie rzeka Warta w Poznaniu  na prawym  brzegu od strony dzielnicy Śródka  
  (od strony Katedry Poznańskiej)  pomiędzy ujściem rzeki Cybiny do rzeki Warty a mostem Bolesława Chrobrego.  
     (Mapka terenu zawodów i rozmieszczenie Sektorów w załączeniu) 

 

II   Wędki  oraz  sprzęt pomocniczy używany w zawodach: 
  Dozwolone jest  łowienie na jedną dowolną  spławikową wędkę,  jednak z ograniczeniem  długości wędziska do 13 metrów 
  Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać:  wędzisko, żyłkę oraz spławik którego obciążenie nie  może  
  być  większe od jego wyporności.  Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. 
  Dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zastawu do kontaktu z dnem. 
  Podczas łowienia i stosowaniu metody przytrzymywania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione,  aby    
  po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu w wodzie. 
  Zawodnik łowi na jedną wędkę trzymaną w ręku lub umieszczoną  na podpórce  „suporcie” z jednoczesnym  zachowaniem 
  stałego kontaktu z wędką .  W trakcie nęcenia zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z  wędką niezależnie od 
  stosowanej metody łowienia.  Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek. 
  - dozwolone jest korzystanie z platformy wędkarskiej  o wymiarach : 100cm  x 100cm  która musi być ustawiona na linii      
  brzegowej poza wodą.  
  - dozwolone jest  korzystanie z podbieraków,  proc  i kubeczków  do  podawania  zanęt. 
  - obowiązkowo wszyscy zawodnicy muszą posiadać :  
    wypychacz do haczyków   
    siatkę do czasowego przetrzymania ryb w stanie żywym o wymiarach minimalnych:   

    okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3,50m. 
 

III  Ryby łowione w zawodach.  
  Wszystkie ryby zgodnie  z  Regulaminem  Amatorskiego  Połowu  Ryb , który obowiązuje w Okręgu PZW w Poznaniu  z 
   zachowaniem  wszystkich wymiarów  i okresów  ochronnych.   
   Regulamin dostępny na stronie:  www.poznan.pzw.org.pl,  -  zakładka:  Zasady Amatorskiego Połowu Ryb 
  Do punktacji  nie zalicza się ryb które: 
  - zostały złowione przed sygnałem  „ wolno łowić”  np. podczas gruntowania zestawu. 
  - zostały złowione po sygnale kończącym zawody 
  - odpięły się z haczyka pozostając w wodzie lub spadły do wody i zostały podebrane przy pomocy podbieraka lub rąk. 
  Po zakończeniu czynności ważenia,  ryby zostają  w siatkach w wodzie,  a ich wypuszczenie  na  wolność następuje po   
  wyraźnej komendzie sędziego  sektorowego    „ryby do wody”  
 

IV   Zanęty i przynęty. 
  W czasie zawodów dopuszczalne jest stosowanie zanęt  i przynęt pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,  które mogą być   
  dowolnie barwione lub nasycone substancjami zapachowymi. 
  Zabrania się stosowania sztucznych przynęt,  ikry ryb lub rozdrobnionych martwych ryb jako dodatku do zanęt. 
  Ogranicza się ilość zanęt do objętości  20 litrów.   Zanęta przy pomiarze objętości musi  być już nawilżona i przesiana wraz  
  z ziemią , gliną, żwirem, piaskiem i innymi dodatkami spożywczymi czyli gotowa do użycia. W ramach limitu  w stanie suchym   
  dopuszcza się tylko atraktory.  Ilość używanych zanęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do zanęty nie może   
  przekraczać  2,5 litra w tym maksymalnie 1 litr ochotki  (hakowej lub jokersa)  przedstawionej  do kontroli w osobnym pudełku. 
  Ochotka hakowa  (przeznaczona wyłącznie do łowienia)  może być przedstawiona w wodzie i jest poza wyznaczonym limitem   
  robaków.  Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęt przeprowadzi komisja techniczna  zgodnie  z   
  programem zawodów  o godzinie  9:20 .  Stwierdzone nadwyżki zanęt  i przynęt zostają zabrane przez komisję techniczną  a   
  zawodnik otrzymuje 3 pkt. karne w klasyfikacji sektorowej. 
  Po przeprowadzeniu kontroli zabronione jest dodatkowe przecieranie zanęt przez  sita lub przy pomocy miksera oraz      
  ponowne nawilżanie zanęty.  Dopuszcza się użycie zraszacza tylko do klejenia robaków  lub  nawilżania w tym celu gliny. 
 

    Zanęta ciężka –  bryły dowolnej wielkości uformowane przy użyciu obu rąk ale wykonane dopiero po kontroli zanęt i przynęt. 
    Zanęta lekka   –  ilość zanęty pobranej jedną ręką ale sama bryłka wraz  z robakami  może być uformowana przy użyciu obu     
                               rąk, którą można formować dopiero po sygnale „wolno łowić” 
    Dozwolone jest podawanie zanęty przy pomocy procy lub kubeczka zamocowanego na szczycie dodatkowego topu. 

http://www.poznan.pzw.org.pl/


 
V Klasyfikacja  i punktacja w zawodach: 
  Zawody zostaną przeprowadzone w  trzech  równych sektorach  
  Zawodnik otrzymuje jeden punkt  za  każdy gram złowionych ryb.   
  Za przedłożenie komisji  sędziowskiej ryb niewymiarowych lub ryb będących pod ochroną zawodnikowi, tytułem kary, odlicza    
  się od wyniku dwukrotnie większą ilość punktów jak ich waga. 
  Za przedstawienie do wagi ryb zabrudzonych ziemią lub np. zanętą  zawodnikowi odlicza się, tytułem kary, 5%  pkt  z ilości    
  punktów uzyskanych za zaliczone ryby. 
  Klasyfikacja sektorowa  -  o zwycięstwie  i kolejnych miejscach decyduje  ilość punktów uzyskanych za ryby.   
  Klasyfikacja zawodów   -  wyłonienie zwycięzców w zawodach odbędzie się na podstawie klasyfikacji ujemnej, która zostanie 
  ustalona na podstawie klasyfikacji sektorowej . 
  W ustaleniu trzech pierwszych miejsc pod uwagę brane są  pierwsze miejsca sektorowe a o wyższym miejscu decyduje   
  większa ilość zdobytych punktów za ryby. Kolejne miejsca 4 – 6 w klasyfikacji zawodów ustalone są o tę samą zasadę  w   
  oparciu o wyniki  2 miejsc , podobnie ustalane są dalsze miejsca. 
  Zawodnik który nie złowił ryby otrzymuje tyle punktów za zajęte miejsce ilu jest zawodników w sektorze jednak za ryby „o” pkt. 
 
 Dyskwalifikacja  zawodnika  w  zawodach  następuję  za:   
- nieprzestrzeganie zasad ustalonych w niniejszym regulaminie. 
- niesportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziów czy innych zawodników. 
- spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie zawodów lub stawienie się na zawody w stanie wskazującym na ich   
  spożycie. 
- za wnoszenie na stanowisko (po kontroli)  dodatkowej  ilości  zanęt  i  przynęt. 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 

                                                          
 
       
 

     PLAN  ZAWODÓW 

 
  700     Zbiórka uczestników  –  teren przed Sekretariatem Zawodów 
                             Odprawa techniczna i losowanie sektorów 
  730 – 800   Czas na dojście do sektorów i losowanie stanowisk w sektorach 
  800          (1 sygnał)  Wejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów. 
  815          (2 sygnał)   na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 
  950      (3 sygnał)  Nęcenie zanętą ciężką 
1000          (4 sygnał)  Rozpoczęcie łowienia 
1355         (5 sygnał)  na 5 min przed zakończeniem  łowienia  
1400          (6 sygnał)  Koniec  łowienia 
1400 – 1430   Ważenie ryb w sektorach 
 
    Sekretariat  Zawodów  Wędkarskich 
1500     Ogłoszenie  oficjalnych  wyników  zawodów 
    - dekoracja zwycięzców 
    - oficjalne zakończenie zawodów    

                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


