
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

1. W zawodach może uczestniczyć każdy członek NSZZ Solidarność zatrudniony w Grupie Azoty 
Puławy SA oraz spółkach zależnych. 

2. Do udziału w zawodach zakwalifikuje się ten , kto uiści ustaloną wpłatę i zapisze się na listę 
startową w określonym terminie. 

3. Zawody przeprowadzone zostaną na Osadniku na Wólce Profeckiej. 

4. Termin zawodów 20 czerwca 2020r. 

5. Zawody rozgrywane są zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”. 

6. Wszystkie stanowiska objęte są losowaniem, a zawodnik wędkuje w obrębie swojego 
wylosowanego stanowiska. Czas na przygotowanie do zawodów wynosi 30 – 60 minut. 

7. W czasie zawodów podane będą przez Sędziego Głównego 4 sygnały: 

- 1 sygnał - 5 minut przed rozpoczęciem zawodnik może zacząć nęcić tzw. zanętą ciężką w taki 
sposób by nie przeszkadzał sąsiedniemu zawodnikowi. 

- 2 sygnał - można łowić 

- 3 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów 

- 4 sygnał - zakończenie zawodów, po tym sygnale ryba złowiona nie będzie zaliczana do punktacji.  

8. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, zanęt i 
przynęt. 

9. Zabronione jest korzystanie z pomocy innych osób poza przypadkami losowymi. 

10. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 

11. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryb nie wymiarowych zawodnik otrzymuje punkty karne w 
ilości podwójnego ciężaru tych ryb. 

12. Zwycięża ten zawodnik , który zdobędzie najwięcej punktów (klasyfikacja prowadzona w 
oparciu o „Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”) 

13. Zawodnicy z miejsc 1-15 otrzymują nagrody. 

14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego za : 

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów. 

- zajęcie innego niż wylosowane stanowisko. 

- nęcenie ryb i mycie rąk w łowisku przed podaniem sygnału do nęcenia 

- wchodzenie do wody podczas zawodów. 

- opuszczania stanowiska bez zgłoszenia tego sędziemu i bez ważnej przyczyny. 

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy 
innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego) 

15. Ważenie złowionych ryb odbędzie się na stanowiskach wędkarskich, a po zważeniu ryb 
złowionych, zostaną one wpuszczone do wody. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z komisją sędziowską  

17. Wszystkie decyzje podejmuje Sędzia Główny , a wszelkie wątpliwości i protesty rozpatruje 
Komisja Odwoławcza. 

18. Dozwolone metody połowu: dwie wędki w dowolnej konfiguracji, wędka spławikowa, wędka 
gruntowa (feeder). Zakaz połowu na martwą lub żywą rybkę. 

 

 


