
REGULAMIN 
Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A.  

w Wędkarstwie Spławikowym 
    

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Wędkarstwie Spławikowym odbędą się  

w klasyfikacji indywidulanej. 
2. Każdy Oddział TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Centrum Zarządzania ma prawo do 

wystawienia maksymalnie 4 zawodników. Gospodarz Mistrzostw ma prawo do 
wystawienia większej liczby zawodników,  jednakże nie więcej niż 8 zawodników. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2017 roku  
za pomocą serwisu sportowego www.ssk-elektro.pl . W mistrzostwach może wziąć 
udział maksymalnie 25 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
§2  

TEREN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 
1. Zawody są rozgrywane w zbiorniku wodnym Elektrowni Łaziska w miejscowości Łaziska 

Górne, ul. Wyzwolenia. 
2. Stanowiska wyznaczone są wzdłuż linii brzegowej zbiornika nr 1 (od str. północnej oraz 

południowej). 
3. Głębokość łowiska równa ok. 1,5 - 2,5 [m]. 
4. Rybostan: karp, płoć, okoń, jaź, leszcz, sandacz, sum, krąp, lin, amur, szczupak. 
 

§3  
SPRZĘT 

 
1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, 

obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar 
obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 
Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu  
z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Obowiązują limity 
maksymalnej długości wędki w zależności od kategorii wiekowej: mężczyźni – 13 m.   

2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku, lub umieszczoną na podpórce „suporcie”  
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Na stanowisku może mieć 
dowolną liczb wędek do wymiany. 

3. Oparcie wędki o podpórki podczas łowienia jest dozwolone w czasie nęcenia, niezależnie 
od stosowanej metody łowienia. 

4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej 
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła  
o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm. 

5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: proca, podbierak, platforma  
o wymiarach do 1 m x 1 m. Nie wolno przedłużać sztucznie linii brzegowej. 

 
§4  

PRZYNĘTY I ZANĘTY 
 
1. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych  

i zwierzęcych, które mogą być dowolne barwione i nasycone substancjami zapachowymi. 
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb także jako 
dodatków do zanęt). 

http://www.ssk-elektro.pl/


2. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17l na Mistrzostwa na jednego zawodnika. 
Zanęta przy pomiarze objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz  
z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itp. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit 
używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do zanęty wynosi 2,5 l na 
turę, w tym max 1 l ochotki (jokersa lub haczykowej). Zanęta ciężka – bryła zanęty 
dowolnej wielkości, zanęta lekka – bryła zanęta formowana jedną ręką, po jednorazowym 
pobraniu z pojemnika. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na 
lince. 

§5  
PRZEBIEG ZAWODÓW 

 
1. Zawody rozgrywane są w kategorii: (bez podziału na kategorie). 
2. Czas trwania zawodów zgodnie z załączonym Programem Mistrzostw. 
3. Losowanie sektorów odbędzie się na ”odprawie technicznej”. 
4. Dopuszcza się skrócenie Mistrzostw z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby zawody były uznana za rozegrane nie 
mogą trwać krócej niż 1,5 godziny. Kontrolowanie i sprawdzanie długości wędek i ilości 
przygotowanej zanęty zostanie dokonane przez Komisję Sędziowską pomiędzy I a II 
sygnałem Mistrzostw. Skład komisji: Sędzia Mistrzostw, Sędzia Wagowy, Kierownik – 
dokooptowany na odprawie technicznej. 

 
§6  

SYGNAŁY 
 

1. Pierwszy - na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na 
stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. W tym czasie może 
wnieść na stanowisko sprzęt potrzeby do rozegrania zawodów. 

2. Drugi - na 10 minut prze rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć 
nęcenie zanętą ciężką. 

3. Trzeci - oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie  
i może używać wyłącznie zanęty lekkiej. 

4. Czwarty- na 5 minut przed zakończeniem zawodów. 
5. Piąty - koniec zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. 

 
§7  

ZABRANIA SIĘ 
 

1. Wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów. 
2. Mycia rąk przed drugim sygnałem. 
3. Wyrzucania do wody zanęt po piątym sygnale zawodów. 
4. W czasie trwania zawodów, zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy innych osób –  

z wyjątkiem przyczyn losowych. Trener (posiadający identyfikator lub kierownik drużyny) 
ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika przez okres pierwszych 
30 minut, może jednak udzielać wyłącznie porad ustnych. W czasie trwania zawodów 
zabrania się donoszenia sprzętu, zanęt i przynęt. 

5. Dopuszcza się podawanie napojów przez sędziego i trenera. 
6. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby 

upoważnione przez Sędziego Mistrzostw. 
7. Po zakończeniu zawodów zawodnik jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu 

ryb oraz podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Wypuszczenie 
złowionych ryb odbywa się na sygnał sędziego (wagowego). 

 
 
 
 



 §8 
DYSKWALIFIKACJE  

 
1. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub środków 

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów. 
2. Wchodzenie do wody w czasie przygotowania i trwania tury zawodów. 
3. Zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub po sygnale kończącymi 

zawody. 
4. Nęcenie ryby przed sygnałem do nęcenia. 
5. Używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu. 
6. Nęcenie zanętą ciężką po trzecim sygnale, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez 

sędziego. 
7. Łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego 

zwrócenia uwagi przez sędziego. 
8. Opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny. 
9. Za przedłożenie do kontrolnego sprawdzania zanęty i przynęty w ilości większej, niż 

wynika to, z limitów określonych w rozdziale, wnoszenie, posiadanie lub korzystanie 
podczas zawodów z większej ilości zanęt i przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów. 

10. Nie sportowe i nieetyczne zachowanie zawodnika wobec sędziów, organizatorów  
i innych zawodników po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego zawodów. 

11. Wysokość wadium za złożony protest wynosi: 100 zł. 
 

§9  
RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

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

z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Zabrania się łowienia ryb 
prawnie chronionych. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe. 

2. 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 zostaną 
natychmiast wpuszczone do wody. 

3. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu: - przepłynęła granice stanowiska 
zawodnika, - odpięła się z haczyka i pozostała w wodzie lub spadła do wody i została  
z niej podebrana ręką lub podbierakiem. 

       
§10  

PUNKTACJA 
 
1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 
2. Za ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 

dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i będących pod 
ochroną. Punkty te odliczane są od punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów 
i okresów ochronnych. 

3. Ryby niewymiarowe i objęte okresem ochronnym odlicza się do ilości złowionych ryb. 
4. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią, zanętą itp. Tytułem kary 

odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych. 
 

§11  
KLASYFIKACJA I NAGRODY 

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

zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów przyznaje się miejsce ex 
aequo. 

2. Zawodnicy, którzy nie złowili ryb klasyfikowani są ex aequo na ostatnim miejscu. 



3. Najlepsza dziesiątka zawodników zostanie uhonorowana pucharami, dyplomami  
i nagrodami. 

4. Dla uczestników Mistrzostw, którzy złowią najmniejszą i największą rybę Organizator 
przewiduje trofeum sportowe, dyplom i upominek. 

5. Rozdanie nagród, pucharów i dyplomów zostanie przeprowadzone podczas uroczystego 
obiadu. Osoby, które nie będą uczestniczyć podczas zakończenia Mistrzostw nagrody nie 
przysługują. 

 
§12  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszystkie zaistniałe kontrowersje bądź inne kwestie o charakterze sportowym 
rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska. 

2. Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani 
cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw. 

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy 
wyłącznie do Organizatora. 

4. Organizator Mistrzostw zapewnia: konsumpcję, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną na 
czas trwania Mistrzostw. 
 

 
Wersja 2 z dnia 30.06.2017 r. 


