REGULAMIN

1. Zawody odbywają się na dwóch sektorach w systemie 2‐u turowym.
2. W trakcie zawodów będzie przeprowadzona jedna zmiana stanowisk według poniższego
przykładowego schematu. Na zmianę należy przewiduje się 30 minut.

Przykład zmiany stanowiska: pierwsza tura – miejsce nr 3; druga tura – miejsce nr 16.
3. Zawodnicy mogą łowić tylko na wylosowanych przez siebie stanowiskach.
4. Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów:
 Pojedynczy sygnał – rozpoczęcie wędkowania (po zmianie miejsca łodzi);
 Kolejny pojedynczy sygnał – tzn. wędki z wody (zmiana miejsca postoju łodzi);
 Potrójny sygnał – zakończenie łowienia w turze zawodów.
5. Dopuszczone jest łowienie jedną wędką o maksymalnej długości do 3,6 m.
6. Dopuszczone jest używanie wyłącznie przynęt sztucznych.
7. Przepisy ogólne:
 kotwica to haczyk o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych na średnicy maksymalnie 30 mm;
 pojedynczy haczyk to haczyk z pojedynczym ostrzem o rozwarciu tak jak i główka jigowa nie
większym niż 20 mm;
 przyponik to bocznik mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej;
 dobiegacz to przyponik doczepiony do przynęty głównej.

8. Za dopuszczone do używania w zawodach są wędki uzbrojone w:
a) przynętę główną (pilker) uzbrojoną w sposób elastyczny w jedną kotwicę;

b) przynętę główną (pilker) uzbrojoną w sposób elastyczny w pojedynczy haczyk lub w dobiegacz;

c) przynętę główną (pilker) uzbrojoną zgodnie z podpunktem a) lub b) oraz w przyponik z pojedynczym
haczykiem lub główką jigową;

d) nieuzbrojone obciążenie oraz dwóch przyponików z pojedynczym haczykiem lub główką jigową.

9. W czasie wykonywania rzutu zza głowy należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Rzut
może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie, przynęta musi być cały
czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób, znajdujących
się na pokładzie.
10. Za rybę wymiarową, podlegającą klasyfikacji w zawodach uznaje się rybę o długości równej lub
większej niż 36 cm.
11. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się największą
odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał
przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”.
12. Mierzenie ryb na jednostce odbywa się tą samą miarą.
13. W zawodach stosuje się punktację długościową. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik
otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby. Większa
ilość zdobytych punktów decyduje o wyższym miejscu w klasyfikacji. Przy równej ilość punktów

decyduje ilość zaliczonych ryb (im więcej ryb tym wyższa lokata) a następnie dłuższa ryba (dłuższa
ryba to wyższe miejsce) a przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.
14. W zawodach obowiązuje tzw. punktacja ujemna. Im zawodnik ma mniej punktów sektorowych
(suma zajętych miejsc sektorowych) tym wyższe zajmuje miejsce (przy równym wyniku w dalszej
kolejności decydują punkty za ryby i kolejne porównania jak w punkcie 14). Jeżeli liczymy wyniki z
dwóch sektorów to mamy dwie „jedynki”. Pierwsze miejsce zajmie „jedynka” z największą ilością
punktów za zaliczone ryby a drugie miejsce „jedynka” z mniejszą ilością punktów. Analogicznie
klasyfikowane są kolejne miejsca.
15. Do klasyfikacji zalicza się tylko ryby zahaczone w obrębie głowy.
16. Ryby wymiarowe złowione nieprawidłowo (np. po sygnale, zahaczone poza obrębem głowy) nie są
zaliczane do wyniku zawodnika i należy je natychmiast po odhaczeniu i uśmierceniu zaznaczyć
poprzez wyraźne nacięcie za głową na grzbiecie. Niezaznaczenie ryby złowionej nieprawidłowo
skutkuje tym, że sędzia ma obowiązek naciąć największą rybę złowioną dotychczas przez
zawodnika.
17. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, a
wyholowane w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia. W
przypadku holu ryby w trakcie sygnału zakończenia łowienia zawodnik musi ten fakt
zasygnalizować głośnym okrzykiem „ryba” jeszcze w trakcie trwania sygnału.
18. Jeśli ryba jest zahaczona przez kilku wędkarzy to należy ona do wędkarza, którego haczyk jest
najbliżej pyska (do decyzji sędziego). Jeśli w pysku ma haczyki różnych wędkarzy to taka ryba jest
wykluczona z punktacji.
19. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast uśmiercić.
20. Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przetrzymywanych przez
zawodników.
21. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb oraz za korzystanie ze
sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami prawnymi oraz za przestrzeganie zasad w nich
zawartych.
22. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach z powodu stawienia się na zawody lub
doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla siebie lub innych
uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez używanie alkoholu lub innych
środków odurzających. W przypadkach rażących, zawodnika takiego należy odizolować nawet przy
pomocy innych uczestników zawodów.
23. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
 niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów (po wcześniejszym
upomnieniu);
 stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu (po wcześniejszym upomnieniu);
 używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu ‐ np. wymiary przyponów, ilość i
rodzaj haków, długość wędziska;
 przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów;
 niezaznaczenie ryb złowionych nieprawidłowo (np. poza czasem wędkowania);
 wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z sąsiadami;
 przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną;
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;
 nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów.
 przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie.
24. Za wykładnię powyższych zapisów oraz za podejmowanie decyzji w tym zakresie odpowiada sędzia
zawodów i/lub organizator.

