
Najważniejsze zapisy regulaminów rozgrywania zawodów 

 zawarte w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” 2020 rok 

Dyscyplina Czas zawodów Sygnały Sprzęt 
Zanęty i 
przynęty 

Punkty karne Sektory 
Odległości: 
zawodnicy, 

łodzie 
Punktacja 

Miejsce w sektorze, 
zawodach 

Spinning z 
brzegu: wody  
stojące 
GPP i MP 
 wariant I  
 

2 dni w 8 turach, każda 
po 45’ 
wiek: Sen.>18 lat 
Juniorzy 14-18 lat 
do 18 lat pis. zgoda i 
obec. opiekuna  

1.obej.sekt. 
2.koniec ob. 
3.zaw.I turki 
4.koniec łow. 
10 syg.koniec 
IV turki zaw. 

wędka może mieć 
długość do 2,7m.. 
sprzęt jak w R.A.P.R. 
tylko główka jigowa 
z 1 hakiem i gumką 
tylko przyn. szttucz. 
. 

przynęty tylko 
sztuczne,1 lub 2 
haki,1-3 grotów 
pozb. zadziorów 

za rażące 
naruszenie 
przepisów  do 10 
punktów 
sektorowych 

4 sektory z podz. na 
pods.pods..20-30m. 1 
zaw. w podsekt. bez 
brodzenia 

min. 50 m. od 
zaw.,za zgodą 
zaint. odległ. 
można 
zmniejszyć 

1 pkt. za rybę / za 1 
rybę-1 kartka / rybę 
prezentujemy w 
podbier.zan. w 
wodzie, ryby nie 
mierzymy 

w sekt. Ilość ryb,. ex 
aequo 
w zaw. wielot: suma 
pktów sekt., ilość szt. 
ryb, ilość szt. w najlep 
turze., ex aequo 

Spinning  
GPP  
wariant II 
rzeki 

2 tury 1 dnia  i 3 tura 2 
dnia,  3 tury po 3g. . 
 lub w 2 dni 2 tury po 6 
g.w 3 sekt. min. ½ zapl. 
czasu, 30’ na zdanie 
karty start wiek jw. 

1. rozp.tury zaw. 
2.zak.tury zaw. 

sprzęt jw. 
w spinningu ryba 
zalicz.do punkt.to 
ryba o dł większej 
od okr.dla niej 
wymiaru 

Jw. Jw. 
Nie zdanie karty 
30’ po zawodach 

skutkuje nie 
zaliczeniem ryb 

złowionych 

3 sekt.,każdy podz. na 4 
podsektory.  
w podsekt. 5 zawodn. 
długość podsektora 
ok. 500 m. zaw. przez 
30’ łowi w pods. a nast. 
w całym sektorze 

min. 50 m. od 
zaw.,za zgodą 
zaint. odległ. 
można 
zmniejszyć 

pkty za złowione. 
ryby+pkty za dod. 
cm.pow. wym, ryba 
podawana w zanurz. 
podb. pomiar z dokł. 
do 1 mm 

w sekt. pkty, 
najdł.ryba średnia. 
wart.miejsc bez 
ryby:tyle pkt  co zaw. 
w najl.sekt  w 
zaw.wielot. ,suma 
pkt.sekt. suma pkt w 
zaw. dł.ryba,ex aequo 

Spinning  
wariant III wody 
stojące i zbiorniki 

2 dni w 8 turach po 1 
godz.3 tury zaw.tura od 
1 do 4 godz.min. ½ 
czasu plan. 30’na zd. 
karty start.wiek jw. 

1.rozp.tury zaw. 
 2.zak.tury zaw. 

Jw. Jw. Jw. w kolejnych turach zaw. 
łowi  w innym 
sektorze,brodzenie. 
. za zgodą org. 

szer. stanowisk 
min. 100 m. 
odległ. jw. 

Jw. Jw. 

Spinning  
z łodzi / IMP / 
wody bieżące lub 
stojące 

4 do 7 godz. 3 tury 
zaw.w 3 sekt. obsada 
max. 2 zaw. 30’na zd. 
karty wieki jw.do 18 
lat  zgoda i ob. poiek. 

1.30’przed 
zawod.- wyp. 
łodzi 
2. zawody 
3 zak. zaw. 

jak w R.A.P.R. łódż 
min.3,6 m prędkość 
łodzi max. 35 km/h 

Jw. Jw., 
 

troling zabroniony 

3 sektory min.odl.100 m za 
zgodą  zaint 
odległ. można 
zmniejszyć 

do punkt. zal. się 15 
wybr. ryb, wynik to 
suma pktów za 
złowione ryby, dokł 
do 1 mm. 

w sekt.: pkty za ryby, 
dł ryba,śr.wart. miejsc 
wielot. suma miejsc 
sekt., suma pktów,  dł. 
ryba, ex aequo  

Spinning z łodzi 
GPP 
teamy 

4 do7godz.min.3godz 
drużyna. 2 zaw. zaw. 
rozgr.w 3 turach w 1 
sekt.,30’ na zd. karty 
wiek i zgoda op. jw. 

1,30’przed 
zaw/wyp. łodzi 
do sekt./ 
2.zawody 
3.zak. zaw. 

dł. łodzi min.3,6m. max 
pr. 35 km/h, siln. 
elektr. echos. gps itp. 
poz. jak w RAPR  

Jw. Jw. sektor zbiornik o pow. 
min. 300 ha.dopuszcz. 
silniki spalinowe 

min.75 m. łódż 
zakotw.lub dryf. 

punkty za dług. ryb 
uwzględniamy 15 
 wybranych przez 
zaw. ryb 

w sekt.pkty za dług. 
ryb zaw. wielot. suma 
miejsc pkty.za ryby, dł. 
ryba, ex aequo 

Spławik 
wiek: 
Wet.55+i 65+ 
Sen>25 lat 
Kob.>18 lat 
Mł.21-25 lat 
Jun. do 20 lat 
Kad.do 15 lat 
do 18 lat zgoda i 
ob. oplekuna 

W.S.M.K.- 4 godz. J, 
Kad. Niep.-3 g. .czas 
skróc. min. 2 godz. dla 
W.S, M, Kob. min.1 
godz. dla J, Kad dla 
Niep. 1,5 g. 

1. 120' przed 
zaw./15’ na 
wnieś.sprzętu/ 
2. 5' przed  kom. 
tech. 
3. nęcenie - 10' 
do zaw. 
4. zawody 
5. 5'do zak.zaw. 
6. zak.zaw  
burza.syg.podw.  
 

Senior, Mł do 13 m.W. 
K. Jun., Niep. do 11,5 
m. Kad. do 10 siatka o 
średnicyś.obr.40cm 
dł.min..3,5m.N.3m 
zan.siatki min.1,5m... 
max.10% obc. na dnie 
dokł wagi od 5g. 
miara od 1 mm. 
 

W.S. M. K do20 l  
.J.Kad.Niep.do  
17 l. - wszyscy - 
2,5 l. rob. w tym 
l litr jokersa i 
och. hak.1,5 l. 
innych w tym 
max.o,5 l.komp.  
zanętę lekką do 
kubka można 
form. oburącz.  

brak pud. 1 pkt. 
przekr. lim. zan. i 
przyn. 3 pkt. za 
rybę zabraną i nie 
uznaną /splątanie 
żyłek/. 1 pkt., za 
raż.nar. reg. 3 pkt. 

licz.sekt.to liczba zaw: 
15, min.głęb. 1 m.szer. 
stan.6m. pas neutr. 1 
m. str. neutr. 2 m., 
sektory dzielimy na 
podsektory,odległ. 
między sekt innej kat. 
10 m. 

długość 
stanowisk od 10 
do 15 m. uwaga 
wys.nap. w 
linii pion.po 25m  
 

punkty za ryby  /1 g-
1 pkt./, za ryby zabr.-
5%. za ryby niewym. 
odej.2 x ich wagę od 
wagi ryb wym. 
uwaga- zawodnik 
wyrównawczy 

w sekt.pkty.,śr.wart. 
m. przydz.bez ryby śr. 
wart. miejsc nie 
przydz. wielotur. suma 
miejsc sekt., suma 
punktów, większa 
waga ryb w turze, ex 
aequo bez podz. na 
sekt.-bez 
ryby tyle pkt.co zaw+1 



Dyscyplina Czas zawodów Sygnały Sprzęt 
Zanęty i 
przynęty 

Punkty karne Sektory 
Odległości: 
zawodnicy, 

łodzie 
Punktacja 

Miejsce w sektorze, 
zawodach 

Podlodowa 
 
wiek>18 lat 
bez podz.na kat. 

3 godz. w przyp. 2 tur 
jednego dnia -po 2 
godz. czas skróc. min. 
1,5 godz. przy 3 turach-
2 tury 

1. 5'do zaw. zajm. 
miejsc w sekt. 
2. zawody 
3. 5' do zak. zaw. 
4. zak.zaw.  
kontr,zan i orzyn. 
min 20’przed 1 
sygnałem. 

dług. wędki max. 30 
cm dł. morm. bez haka 
nie  więcej jak 15 mm, 
linka asek. min.10 m. 
.wiadra 17 l. żywa 
ryba 
wiertła w pionie 
/wkręcone/ 

do 2 l. + 1 l. jok.i 
ochotki oraz 0,5l 
innych rob. 
sprawdz. zanęty 
do 20’ przed 1 
sysygn.zan i 
przyn.w pud. 

brak odpow. pud. 3 
pkt., za ryby zabr. i 
obl. - 50% pkt. 
wagowych za 
rażące narusz. 
regul. zaw. 5 pkt. 
sektorowych 

min.400 m. na 
zaw.dł.sekt. min.10 m 
wzdł linii brzeg.na 1 
zaw.pas neut 10 głęb 
1,5-9 m śr. otw. do 20 
cm. gr. lodu > 15 cm w 
sektorze 25 zaw.sekt.od  
 sekt. 5m. 

odl. między zaw. 
min. 5 m. między 
otw. min. 1 m., w 
sekt.  max. 3 
sędz. kontr. + 1 
sędzia  sekt. 

punkty za ryby 1g. -1 
pkt., za ryby 
zabrudzone i 
oblodzone-50% pkt. 
wagowych,przy 
rybie niew.podobnie 

w sekt.jak w spł. I  jw. 
w wieloturowych. jw. 
ale większa waga ryb 
w 2 turze, następnie ex 
aequo 

Mucha na wodzie 
bieżącej 
 

co najmniej 3 godziny 
nie mniej jak 1,5 godz 
wiek zaw: 
Sen.>18 lat 
J.14-18lat zgoda 
I obecność opie. 

1. 30' przed 
zaw.wejście 
 zaw. na stan. w 
sektorze 
2. zawody 
3. zak.zawodów 

3,66 m. dł. sznura min 
22 m., najw. 2 muchy 
na poj. haku. w odległ. 
min. 50 cm 
całk.dług. przyp do 2 
długości  wędki 

obciąż much doz. 
tylko ukryte pod 
konstr. nie dł. jak 
4 mm haki 
pojed. bez 
zadzioru  lub 
pozb. zadzioru. 

za rażące 
naruszenie 
regulaminu 
zawodów do 10 
pktów sektorowych 

dł. sektora ma 
zapewnienić stan. min. 
100 m. w zaw. sekt. i 
stan nie zmienia się, 
dop. się stan.kiilkuos.  
sekt. i stan.wyzn. z 
nurtem wody 

odl.między zaw 
nie mniej jak 25 
m., chyba, że 
zaint. zaw. post. 
inaczej 1 sędzia 
na 2 zawod. 
 

100 pkt. za rybę + 30 
pkt. za każdy cm. 
pow. wym/ dług. 
ryby zaokr. w górę 
do pełnych cm./,ryba 
wyhol.do.10’po 
zak. zaw.jest zalicz. 

w sekt. liczba pkt. 
zdob. przez zaw., 
dłuższa ryba, śr. 
wartość miejsc, bez 
ryby - tyle pkt. co zaw. 
w najliczniej obsadz. 
sektorze 
w zaw. wielot. suma 
miejsc w sek.suma pkt. 
najdł. ryba, ex aequo 
w dr. suma miejsc 
sekt. i  jw. 

Mucha na wodzie 
stojącej z brzegu 
lub łodzi  
 

jw. 1.30'wej.do łodzi 
2.min.10’na 
wypł. łodzi 
3. zawody 
4. zak. zaw 

wędki jw., łodzie 3 
osob/2 zaw+1 sędz./, 
kotw. dziowa i rufowa 
lub1 drufkotwa 
 sprzęt fotograf. 

jw. Jw. z brzegu. stan 1 osob. 
dług. min. 50 m. str. 
neutr. min. 10 m. z 
łodzi , sekt. i stan.od 
lewej do prawej 

odl. między łodz. 
min. 50 m. 
łowimy z łodzi 
zakotw. lub 
dryfujących 

jw. w zaw. wielot. 
każdy łowi w innym 
sekt., ryby zal. tylko 
zachaczonae za 
pyszczek 

Morska brzegowa 
z plaży 
 
wiek>18lat 
do 18lat zgoda i 
obec. opiek. 

tury po min. 5-6g’ tura 
zal. pod war. odbycia . 
min.połowy 
zaw.wielot. ważne po 
zalicz. con. 1 tury , 
zawodów 
 

1. 60' na przygot. 
2. zawody 
3. 5’ do zak 
zawodów wyjm.1 
zestaw 
4. zak. zawodów 

max. 2 wędki o dł. do  
5 m. zabr.wsk. brań, 
max. 2 przyp  i poj.hak 
o rozw. do 10 lub 1 o 
rozw. do 20 mm. 

zaw. grunt. 
przyn. tylko nat. 
dop.się sygn. 
świetlne lub 
dźwięk. nie 
używ. koszyków 
zanętowych. 

niezastosowanie się 
do regulaminu 
zawodów grozi 
dyskwalifikacją. 

łowisko podz. na 
sektory, stanowiska 
min. 50 m., od lewej do 
prawej bez wchodzenia 
do wody 

 
 
uwaga: ryba 
zacięta i wyhol. 
do 10’ po sygn.. 
jest zaliczona 
zawody na żywej 
rybie 

za zal. do punkt. 
rybę-10 pkt+1pkt. za 
każdy rozp.cm., ryby 
mierzymy z dokł. do 
1 mm., każdą rybę 
należy zgłosić 
sędziemu, ryby 
wym.złow.niepr.  
 nie są zaliczane . 
 

w sektorze za punkty, 
ilość zaliczonych ryb, 
/im mniej ryb tym 
wyższe miejsce/  
dłuższa ryba,,ex 
aequo” w  wielot. 
suma. miejsc w sekt., a 
nast. jw.  

Morska z 
jedn.dryf. na 
przyn. naturalne 
 
wiek>18 lat 

rozgr.w turach po 8-9 
godz.-nie wcześniej jak 
godz przed i godz po 
zach. w każdej turze 
30’na zmianę stan.,  
min. czas  na wędk. - 4 
godz.czas 
na przerwę. min.10 g. 
 

1. min.30'na 
przyg. 
2. zawody 
3. wędki z wody-
zm. postoju 
łodzi/syg. podw/. 
4. zak.zaw./syg. 
potrójny/. .  

1 węd.,dł. do 4,5 m. 
przyp. nie dł.od węd 
uzbr.max. w 2 przyp. 
max. 25 cm z hakiem o 
rozw .do 10mm lub 1 o 
rozw. do 20 mm. 

przynęty natur. 
łowimy tylko 
poprzez 
opuszczanie 
zestawu min. 
obciążenie 
 150 g. 
 

nie zastosowanie 
się do regulaminu 
zawodów grozi 
dyskwalifikacją 

rozmieszcz. zaw. w 
łodzi od lewej do pr., od 
dziobu, w przyp. różnej 
ilości startuj. w sekt. 
należy dążyć do 
porównywalności 
wyników /dot.kutrów/ 

długość stan  
wzdłuż burty 
min. 1,5 m. 
odległość między 
łodziami min. 
100 m. 

pkt.jw.każdą rybę 
należy zgłosić sędz., 
przezn.do zabrania 

należy uśmiercić 
ryby wym. złowione 
niepr nie zalicza się 
należy je uśmiercić i 

naciąć za głową  
 

Jw. 

Morska z 
jedn.dryf. na 
przyn. sztuczne 
 
wiek>18lat 
 

Jw.  wędka max.3,6 m.uzbr  
hak o  nie więcej jak 3 
ost.o śr. w kole 30 mm. 
hak pojed.o rozw   
 do 20 mm. 

pilker z kotw.lub  
poj.h.dob. max. 
15 cm. ze skocz 
na przyp. o dłóg. 
. 40 cm.  lub 80 z 
1 lub 2 skocz. 

jw   jw. jw. 



Dyscyplina Czas zawodów Sygnały Sprzęt 
Zanęty i 
przynęty 

Punkty karne Sektory 
Odległości: 
zawodnicy, 

łodzie 
Punktacja 

Miejsce w sektorze, 
zawodach 

Morska 
spinning z małych 
łódek 
wiek>18 lat 

Jw.  dł. łodzi do 8 m. obs. 
do 6 osób, hak 1-3 
ostrz o śr. max. 30 mm 
przyp. do 15 cm. 
 

przyn. szt. jak w 
RAPR, 1 kotw. o 
śr. 30 mm.poz.,  
uzbroj.  jw. 

Jw.   każda ryba - punkt. 
dod. wg. punktacji 
określ. przez org. 

klas. druż. - suma pkt. 
obsady: ilość obsady, 
wynik zaokr. do 2 
miejsc po przecinku 

„Feeder” 
 
wiek:>18 lat 
<18lat zgoda i 
obecność 
opiekuna 
bez  podz.na kat. 

3 do 5 g. min.1/2 tury  
1. 90’przed zaw. 
2. 5 'przed kom.tech. 
3. 10' przed zaw. 
4. zawody 
5. 5’do zak. zawodów 
6. zak. zawodów 

podanie zanęty 
ciężkiej tylko 
koszykiem 
bez  przyp. i haka 
 
 bez podz. na kat. 

max. 4,5 m. śr. kosz. do 
5 cm, dług. max. 7 cm. 
ciężar min.15 g.hak od 
kosz. min. 50 cm. nie 
stos.rurki antyspląt.   
siatka jak w spław. 
zanurz..min1,5m. 

do 12 l. zanęty 
nawilż. +2,5 i. 
rob.w tym 1 l. 
jok. i hak. kosz. 
zamoc.. na żyłce 
głównej 

jak w spławiku liczba  sekt.. to liczba 
zaw: 25,  
.uwaga linia wys.nap. 
po 30 m.w linii pion. 
 
 

dł. stan.10-30 m.  
szer.min.10 m.  . 
str. neutr 2m., 
pas netr. 1m. 
min.głęb.1,5m. 
 

jak w spławiku jak w spławiku 

MP 
Niepełnosprawni 

3 godz. min.1,5 godz, 
wiek pow.14lat,  zaśw. 
od lekarza i pisemna 
zgoda opiekuna 
obowiązk. obecność 
asystenta 

jak w spławiku wędka do11,5 m. 
. siatka min. 3 m. org. 
zapewnia  dost.do 
toalet,dojazd do stan. 
 min. 100 m., poz. 
zapisy jak w splawiku 

17 l. zan. nawilż. 
2,5  l robaków w 
tym 1 l. jok.i hak. 
 + 1,5 innych w  
tym max. 0,5 l. 
 czerw.rob. 

za brak pudełek 1 
pkt. sekt., za rażące 
naruszenie 
regulaminu 
zawodów 3 pkt. 
sektorowe 

jak w spławiku zasady ustalania 
sektorów, 
podsekt. szer. 
stan.pasy i strefy 
neutralne jak w 
spławiku 

jak w spławiku 
 uwaga na tabelę 
punktów 
 handickapowych 

w sekt. pkty za ryby, 
śr.wart miejsc przydz. 
bez ryby.śr.wart. 
miejsc nie przydziel. 
ex aequo.w wielot.. jak 
w spławiku. 

Karpiowa 
wiek >18 lat 
<18lat zgoda i 
obecność 
opiekuna 

72 godz. min.48 godz. 
przy podbieraniu ryby 
można wejść do wody 
do kolan., uwaga na 
nęcenie od godzin 
wieczornych do rana 

1.120’ przed zaw. 
2.nęcenie 
3.15’ do zak.zaw. 
4.zak.łowienia. 
5.15’po.zak.zaw 
burza jak w spł.  
sygnał podw. 
 

wędki do 4m.team 
może łowić 4 wędkami 
obręcz podbieraka śr. 
min.70 cm.ryby przech 
w zanurz. workach 
dokł. wagi 10g.,ryby 
ważymy co 12 godz. 

zanęta max. 72 
kg. przynęty. 
roślinne i prod. 
spożywcze o 
 śr  max 70 mm. 
. 

za ryby zabr.-5% 
wagi,za rybę <1500 
g -.żółta kartka, 
za rażące nar. reg. 
3 pkt sekt. 

odl.między sekt.10-200 
m. str.neutr.2m, 
stanowisko każdego 
temu 20 x 12 m.. 
 

między  teamami 
na 1- brzegu 70 
m.na obu 150m. 
.odl.między zaw. 
.teamu 20-60m. 
wys. nap. w linii 
pion. po 50 m. 

1 pkt. za 1g.. 
uwzgl.ryby od 1500 
gr. 

punkty za wagę ryb 
za brak ryby, miejsce 
aeqo- tak jak w 
spławiku 

Uwaga, Niniejsza skrócona wersja ZOSW dotyczy zawodów rangi mistrzowskiej tj.: MP, GPP, eliminacyjnych do GPP , MP oraz MO i Mistrzostw Kół PZW. W opisowej 

części opracowania uwzględniono zapisy obowiązujące we wszystkich wymienionych wyżej dyscyplinach wędkarskich, a mianowicie:  za nieusprawiedliwioną 

nieobecność przed i po zakończeniu zawodów – 25% maksymalnych pkt. sekt. tury zawodów,  zawodnik, który nie podda się kontroli antydopingowej i na zawartość 

alkoholu oraz dopuszcza się próby oszustwa jest dyskwalifikowany,  zawodnik, który w kolejnych turach zawodów został zdyskwalifikowany lub nie złowił ryby, nie jest 

klasyfikowany, zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu/ilość zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze+1/.podobnie jest z 

brakiem zawodnika w drużynie.  Zawody spławikowe,  spinningowe,  muchowe, karpiowe oraz z plaży winny odbywać się na „żywej rybie”/w podlodowych dopuszcza się 

żywą rybę/. Ryby łowione podczas zawodów morskich, poza brzegowymi z plaży, należy uśmiercać. W czasie zawodów/łowienia/ nie używamy środków łączności. Sektory i 

stanowiska wyznaczane są od lewej do prawej-patrząc w kierunku wody z wyjątkiem spinningowych i muchowych na wodzie bieżącej. W każdej dyscyplinie organizator 

winien zapewnić opiekę medyczną. Liczba sędziów kontrolnych.-taka aby zapewnić prawidłowy przebieg  zawodów. Pomoc trenera przy ustawieniu platformy, 

przygotowaniu zanęty możliwa przed przybyciem komisji technicznej. W zawodach spinningowych, muchowych i morskich możliwe korzystania z multimedialnej aplikacji do 

potwierdzania złowionych ryb. Odwołania do GKS w 15’ od powstania sporu, od decyzji GKS w 30’/na piśmie –uwaga - wadium/. 

  



Gatunki, punktacja i wymiary  ryb drapieżnych obowiązujące w 

zawodach spinningowych OM PZW 

Lp. Gatunek ryby 
 Za wymiar 
zaliczany do 
punktacji 

Punkty za 
dodatkowy 
centymetr 

Wymiar 
poławianych 
ryb w cm.* 

1. Sum, głowacica 1100 100 70 

2. Troć jeziorowa 800 50 50 

3.  Szczupak, sandacz 550 50 45 

4. Boleń , brzana 450 50 40 

5. Łosoś, troć 400 40 35 

6. Lipień, pstrąg 
potokowy, tęczowy i 
źródlany 

350 50 30 

7. Jaź i kleń 200 40 25 

8. Okoń 100 20 18* 

 

Uwaga : 

 :Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od 

określonego dla niej wymiaru/nie dotyczy okonia/.* 

 Za długość ryby uważa się odległość pomiędzy głową a najdalszym 

krańcem płetwy. 

 Ryby łowione w zawodach spławikowych OM PZW 

Lin -  wymiar – 25 cm. 

Okoń –wymiar 15 cm. 

Jaź, kleń –wymiar 25 cm. 

Pozostałe wymiary ryb zaliczamy zgodnie z RAPR 

Dozwolony zakres pomocy dla wędkarza niepełnosprawnego 

świadczony przez asystenta/pomocnika 

Czynności 

7 pkt 6 i 5 pkt 4 i 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

dozw. 
pom. 

dozw. 
pom 

dozw. 
pom. 

dozw. 
pom. 

dozw. 
po 

tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie 

Zarzucanie węd. 
x   x  x  x  x 

Zacięcie 
 x  x  x  x  x 

Doholowanie 
ryby do brzegu 

 x  x  x  x  x 

Przyg. materiału 
wędkarskiego 

x  x  x  x   x 

Przygot. zanęty 
x  x  x  x   x 

Nęcenie ciężkie 
x  x  x   x  x 

Nęcenie lekkie 
x  x  x   x  x 

Zakładanie przynęty 
na haczyk 

x  x   x  x  x 

Podebieranie ryby 
x  x  x   x  x 

Odhaczanie ryby 
x  x   x  x  x 

Naprawa wędki 
/przer.wędkow./ 

x  x  x   x  x 

Doniesine brak. 
mater. na  stan. 

x  x  x  x  x  

 


