
Regulamin Zawodów Wędkarskich Grand Prix Okręgu PZW w Tarnowie 

 w formule „METHOD FEEDER” 

 

I. Ogólne. 

1.Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów. 

2.Zawody rozgrywane są zgodnie z wybranymi punktami „ZOSW” PZW , oraz zgodnie z warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązującymi na danym łowisku i „Zasadami Organizacji i 

Rozgrywania Zawodów Wędkarskich na Wodach Okręgu PZW Tarnów” . 

3.Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej  w kategorii seniorów. 

4.Seniorem jest zawodnik po ukończeniu 18 lat (mężczyźni i kobiety). 

5.Organizator ma prawo dopuścić do startu zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, ale  obowiązuje 

pisemna zgoda opiekuna prawnego dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania 

zawodów. 

6.W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do Głównej 

Komisji Sędziowskiej w przypadku: 

− swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego; 

− sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb; 

− wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po opublikowaniu nieoficjalnych 

wyników, nie później niż 15 minut od czasu opublikowania nieoficjalnych wyników. 

7.Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 

15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. 

8.Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji. 

9.Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje zainteresowane 

osoby. 

10.Od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej, w ciągu 30 minut od momentu poinformowania 

zainteresowanego zawodnika lub jego trenera o podjętej decyzji (pisemnie, ustnie lub telefonicznie), 

po dokonaniu wpłaty tytułem wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do sędziego 

głównego. 

11.Podczas zawodów na stanowisku zawodnika może być obecny tylko jeden trener. 

12.Trener ma prawo udzielać zawodnikowi porad, oraz innej pomocy na które zezwalają niniejsze 

przepisy. 

13.W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej 5 

gramów. 

14.Ponadto obowiązują zasady: 

− ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną wagą, w przypadku awarii wagi 

dopuszcza się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną legalizację Urzędu Miar lub, w 

zakresie udzielonych uprawnień, przez upoważnione do tego podmioty; 

− ważenie ryb we wszystkich sektorach wagami tego samego typu w przypadku rozgrywania danej 

kategorii wielosektorowo . 

15.Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm. 

16.Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. 

Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach. 

17.Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość 

pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej” 

  

II. Teren zawodów. 

1.Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub płynących, wzdłuż odcinka brzegu 

przewidzianego do zawodów. 

2.Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości 

w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. 

3.W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z 

wędkowania obszar po 30 m od rzutu pionowego skrajnych linii. 

4.Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 20 m. 



III. Sprzęt. 

1.Zestaw do połowu składa się z wędziska o długości maksymalnie do 4,5m , kołowrotka , żyłki 

głównej ( nie dopuszcza się stosowania plecionki jako linki głównej ) , koszyka zanętowego 

(tzw.podajnika dedykowanego do Method Feeder ) oraz przyponu (o długości max.30cm , odległość 

od ciężarka do grotu haczyka max.35cm ) zakończonego jednym hakiem . 

2.Dopuszcza się możliwość stosowania tzw. przyponu strzałowego o maksymalnej długości 

odpowiadającej dwóm długościom wędki . 

3.Zawody rozgrywane będą przy użyciu technik gruntowych („Method Feeder”) na jedną wędkę 

(tzw.feeder ) z wymiennymi szczytówkami , które są jedynymi dozwolonymi sygnalizatorami brań . 

Nie dopuszcza się tzw. feedera klasycznego . 

4.Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany , z tym , że koszyki na 

wędkach do wymiany nie mogą być załadowane zanętą , a haki muszą być wolne od przynęt . 

5.Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po odhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym 

umieszczeniu jej w siatce . 

6.W przypadku kiedy podczas trwania zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże ewidentne 

naruszenie przepisów dotyczących stosowanego sprzętu ma prawo zażądać skontrolowania zestawu , 

a zawodnikowi nie wolno zmieniać uzbrojenia wędki . 

7.Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

8.Siatka okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, 

długość minimum 3,50 m. 

9.Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt, 

w taki sposób aby minimum 1,5 m siatki było zatopione w wodzie. 

10.Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb. 

11.Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy o 

wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). 

12.Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą. 

13.Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu 

złożenia sprzętu wędkarskiego. 

  

IV. Przynęty i zanęty . 

1.Stosowane przez zawodników zanęty i przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb , oraz 

ekosystemu .Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego i zwierzęcego . Stosowane 

przynęty mogą być pochodzenia naturalnego bądź sztucznego . Zabrania się stosowania żywych bądź 

martwych ryb , a także ikry rybiej jako przynęty oraz suchych ziaren różnego rodzaju . 

2.Ogranicza się ilość używanych zanęt: do 12 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. 

3.Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, 

gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i 

środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). 

4.Zanęta nie może być ubita w pojemniku. 

5.Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na 

jedną turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym max 0,25l ochotki haczykowej)i 0,5 

litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do 

kontroli w stanie niepociętym. 

6. Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w 

pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 

0,25l i 0,125l. 

7. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona 

komisja techniczna nie później niż na 30 minut przed sygnałem do nęcenia (trzeci sygnał), 

rozpoczynając od stanowiska nr 1 lub sektorze. 

 

 

 



8.Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również 

mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem czegokolwiek (rąk, 

zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione. 

9.Dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona 

z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. 

10.Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał). 

11.Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną. 

12.Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema punktami karnymi w 

klasyfikacji sektorowej. 

 

V. Przebieg zawodów. 

1.Czas trwania tury zawodów wynosi: od 3 do 5 godzin. 

2.Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może 

trwać krócej niż połowa czasu trwania tury. 

3.O czasie trwania tury i ich liczbie w zawodach decyduje OKS. 

4.Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się przed 

wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia 

na stanowisko. 

5.W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w 

stanie złożonym). 

6.Do czasu drugiego sygnału, przynęta i zanęta gruntowa może być przygotowywana przez 

zawodnika lub trenera poza stanowiskiem. 

7.Obowiązują następujące sygnały: 

 ➢ pierwszy sygnał - na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na 

stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. 

 − Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko po tym 

czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego 

do sygnału zezwalającego  na nęcenie (trzeci sygnał); 

➢ drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt ale nie wcześniej niż 20 

minut po pierwszym sygnale; 

➢ trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć 

nęcenie zanętą za pomocą ręki , procy , koszyka zanętowego (bez zamocowanego przyponu z 

haczykiem) feeder/podajnika method feeder  ( średnica max. 5cm , długość max.7cm ). Inne formy 

nęcenia są zabronione w tym : rakiety klasyczne , spomb , pet , łódki zanętowe , łyżki zanętowe itp; 

➢ czwarty sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie; 

➢ piąty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut; 

➢ szósty sygnał - oznacza zakończenie zawodów - po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej 

z wody. 

8. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić w obrębie pasów 

neutralnych). 

9. Ryba, która jest holowana, wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na 

stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże, jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony 

przez zestaw sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody. 

10. W przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, 

wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i 

odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. 

11. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji 

sektorowej. 

 

 

 



12. Zabrania się: 

− wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów; 

− mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem; 

− wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów; 

− używania echosond, także podczas treningu; 

− używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka; 

− stosowania markerów oraz innych urządzeń do oznaczania punktów na wodzie ; 

13. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 2 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z 

pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych i opisanych w niniejszych przepisach. 

14. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, 

pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części lub wymiany złamanej wędki, które mogą być 

wymienione za pośrednictwem sędziego. 

15. Sędzia może pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje 

chłodzące. 

16. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby 

upoważnione przez sędziego głównego. 

17. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Głowna Komisja Sędziowska w porozumieniu z 

Organizatorem . 

 

VI. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy. 

1. W przypadku przerwania zawodów z powodu wystąpienia burzy, jeżeli warunki pogodowe i limit 

czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a 

jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje 

anulowana. 

2. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów żaden zawodnik nie może 

wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt 

(podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). 

3. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane. 

4. Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: 

➢ pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia 

stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane; 

➢ drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko; 

➢ trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. 

5.Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do 

końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Główną Komisję 

Sędziowską). 

  

VII. Ryby łowione w zawodach. 

1. W czasie zawodów, po uzgodnieniu z uprawnionym do rybactwa na wodzie na której są one 

rozgrywane, do punktacji zaliczane się ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. 

zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących 

w wodzie. 

2. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy 

sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów. 

3. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się 

do połowu. 

4. Do połowu nie zalicza się ryby, która: 

− została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów; 

− odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana 

podbierakiem lub ręką. 

 



5. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. 

6. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. 

7. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia 

się ze złowionymi rybami. 

 

VIII. Zasady ustalania wyników i punktacja . 

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

2.Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 

dwukrotnie większą liczbę punktów niż waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od liczby 

punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych. 

3.W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów 

uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów. 

4.Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się 

zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 

5.Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty uzyskane za wagę złowionych ryb, zwanych dalej 

punktami. 

6.Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany 

otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym 

podsektorze lub sektorze plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje 

dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 

zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe). 

7.Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika dodatkowymi 

punktami karnymi w liczbie do 3 punktów sektorowych. 

8.W przypadku ukarania zawodnika punktami karnymi, kolejni zawodnicy utrzymują swoje 

dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 6. 

 

IX. Klasyfikacja w sektorze. 

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

przez zawodnika. 

2.Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą 

średniemu miejscu, które by zajęli: 

❖ przykład : dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; 

3. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej 

wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze: 

❖ przykład : 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 

11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; 

 

X. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

1.Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane 

przez zawodnika we wszystkich turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym 

miejscu Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje 

suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie wyższa liczba punktów w jednej z dwóch tur 

zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

2.Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany nie jest klasyfikowany w 

klasyfikacji końcowej. 

3.Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje się kolejne 

miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. 

 

 

 

 

 



XI. Kary dyscyplinarne . 

1.Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za: 

− wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania; 

− przesiewanie, przecieranie lub mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli oraz 

dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”; 

− zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu; − 

nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia; 

− używanie sprzętu niezgodnego z wymogami regulaminu; 

− łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia 

uwagi przez sędziego; 

− opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny; 

− używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów; 

− używanie przynęt pęczkowanych lub przyklejanych do haczyka; 

− wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt lub przynęt po oficjalnym treningu lub po turze zawodów; 

− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym; 

− nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej. 

2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za: 

− stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków 

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów; 

− niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy 

innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego); 

− za wnoszenie lub posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub 

przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną; 

3.Dodatkowo zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w rocznym cyklu zawodów za naruszenie 

następujących zasad: 

− za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa 

deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.; 

− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w 

innym czasie niż czas trwania tury zawodów. 

4.Decyzję o dyskwalifikacji w rocznym cyklu zawodów, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego , podejmuje GKS . 

5.Decyzja GKS o dyskwalifikacji jest ostateczna. 

 

 

 

 

 


