
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH SPŁAWIKOWYCH– 

OFICJALNE OTWARCIE ZBIORNIKÓW WODNYCH „ŁOMASKA 

CEGIELNIA” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. W zawodach może uczestniczyć każdy wędkarz posiadający aktualne i opłacone zezwolenie 

na sportowy połów ryb na zbiornikach wodnych „Łomaska Cegielnia” 

 2. Do udziału w zawodach kwalifikuje się każdy, kto zgłosi Sędziom Zawodów  chęć 

uczestnictwa (do 30 minut przed ich rozpoczęciem). 

 3. Zawody przeprowadzone zostaną na Zbiornikach Wodnych „Łomaska Cegielnia”. 

 4. Termin oraz harmonogrampodane zostaną w stosownym komunikacie przed zawodami. 

 5. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem korzystania ze zbiorników wodnych 

„Łomaska Cegielnia” (m. in. dopuszczalne łowienie jest na maksymalnie dwie wędki jednocześnie). 

 6. Wszystkie stanowiska objęte są losowaniem, a zawodnik wędkuje w obrębie swojego 

wylosowanego stanowiska. Czas na przygotowanie do zawodów wynosi 15 – 20 minut. 

 7. W czasie zawodów podany będzie przez Sędziego Głównego sygnał do ich rozpoczęcia:  

- 1 sygnał - 5 minut przed rozpoczęciem zawodnik może zacząć nęcić  

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

zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z regulaminem korzystania ze zbiorników wodnych 

„Łomaska Cegielnia” 

 11. Zanęta na zawody w ilości max. 5 l  

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

 13. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków oraz siatki 

do przetrzymywania złowionych ryb.  



 14. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. 

 15. Zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów otrzymują puchary lub nagrody. 

 16. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego za: 

- 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, 

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

zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego). 

 17. Ważenie złowionych ryb odbywać się będzie na stanowiskach wędkarskich, a po zważeniu 

ryb złowionych, zostaną one wpuszczone do wody (za wyjątkiem sumika karłowatego, którego ważenie 

odbędzie się po zakończeniu łowienia). 

 18. Wszystkie decyzje podejmuje Komisja Sędziowska. 

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z Komisją 

Sędziowską. 

 20. W czasie trwania zawodów możliwość korzystania ze zbiorników wodnych „Łomaska 

Cegielnia” mają jedynie uczestnicy zawodów.  

 


