
Najważniejsze zapisy regulaminów rozgrywania zawodów 

 zawarte w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” 

 

Dyscyplina Czas zawodów Sygnały Sprzęt Zanęty i przynęty Punkty karne Sektory 
Odległości: 
zawodnicy 

Punktacja 
Miejsce w sektorze, 

zawodach 

Spinning z 
brzegu: 
wody  
stojące i 
bieżące 

4 do 7 godz.  
min. 3 godz. 
wiek: Sen.>18 lat 
Jun.  14-18 lat 
do 18 lat pis.zg.  i 
obec. opiekuna  

1.30’.przed 
zawodami 
2.rozp.zawodów 
3.zak.zawodów 
15’. na zdanie 
karty 

Wędka może mieć 
długość do 2,7m..  
podbierak 
obowiązkowy, 
+ siatka 

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

Za rażące 
naruszenie 
przepisów  do 10 
punktów 
sektorowych 

Sektory i podsektory 
od lewej do prawej 
patrząc na wodę 

Min. 50 m. od 
zaw.,za zgodą 
zaint. odległość 
można 
zmniejszyć 

.Punkty za długość 
ryb. 
Zawodnik  
przedstawia do 
punktacji 15 
wybranych ryb 

W sekt. punkty za długość ryb. 
nast. nadłuższa ryba, nasst śr. 
wartość miejsc 
W zaw. wielot: suma pktów 
sekt., najdł. ryba, 
ex aequo 

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

W.S.M.K.- 4godz. 
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. 
techniczną 
3. nęcenie - 10' do 
zawodów 
4. zawody 
5. 5'do zak.zaw.  6. 
zak.zawodów 
burza.syg.podw.  

Wędka 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.Niep .3m 
Zanurzenie siatki 
min.1,5m... 
max.10% obciążenia. na 
dnie, dokładność wagi 
od 5g.miara od 1 mm. 

W.S. M. K do 20 l  
.J.Kad.Niep.do  17 l. - 
wszyscy - 2,5 l. rob. w 
tym l litr jokersa i 
ochotki  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 
przynęt  3 pkt. za 
rybę zabraną i nie 
uznaną /splątanie 
żyłek/. 1 pkt., za 
rażące .nar. reg. 3 
pkt. 

licz.sekt.to liczba 
zaw: 15, min.głęb. 1 
m. szerokość 
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. napięcie w 
linii pionowej po 
25m  
 

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

w sekt.pkty.,śr.wart. miejsc 
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 bez ryby tyle pkt. co 
zawodników +1 

Podlodowa 
 
wiek>18 lat 
bez podziału 
na kategorie 

3 godz. w przyp. 
2 tur jednego 
dnia -po 2 godz. 
czas skrócony. 
min. 1,5 godz. 
przy zaw. 3 
turowych -2 tury 

1. 5' do zaw. zajm. 
miejsc w sekt. 
2. zawody 
3. 5' do zak. zaw. 
4. zak. zawodów  
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. przy żywej rybie 
wiertła w pionie 
/wkręcone/ 

do 2 l. + 1 l. jok.i 
ochotki oraz 0,5l 
innych robaków 
.zanęta  i przynęty w 
pudełkach 
oznakowanych 

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

Teren min.400 m. na  
.zaw.dł.sekt. min.10 
m wzdł linii brzeg.na 
1 zaw.pas neut 10 m. 
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 niewymiar 
podobnie 

w sektorze jw. w spławiku. 
w wieloturowych  jw. ale 
większa waga ryb w 2 turze, 
następnie ex aequo 

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

Od 3 do 5 g.  
czas min.1/2 
tury , 
zawody bez 
podziału na 
kategorie 
wiekowe. 

1. 90’przed zaw. 
2. 5’przed 
kom.technjczną 
3. 10’ przed zaw. 
4. zawody 
5. 5’ do zak. zaw. 
6. zak. zawodów 
 

Wędka 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. zan. nawilż. 
+2,5 i. rob. w tym 1 l. 
jokersa  i hakowej,  
koszyk. zamocowany 
na żyłce głównej, 
podanie zan. ciężkiej  
tylko koszykiem bez  
przyponu i haka 

jak w spławiku liczba  sekt.. to liczba 
zawodników: 25,  
.uwaga linia 
wysokiego napięcia - 
po 30 m. w linii 
pionowej 
 
 

dł. stan.10-30 m.  
szer.min.10 m.  . 
strefa  neutralna 
2m., pas netr. 
1m. minimalna 
.głęb. 1,5m. 
 

jak w spławiku jak w spławiku 

 

Uwaga, Niniejsza skrócona wersja ZOSW została opracowana jako materiał pomocniczy dla sędziów klasy okręgowej i podstawowej przy prowadzeniu zawodów mistrzowskich i 

towarzyskich Koła PZW Nr 126 „Policja”.  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, feederowe winny odbywać się na „żywej rybie”/w podlodowych dopuszcza się żywą rybę/. za długość ryby uważa sią odległość pomiędzy 



początkiem głowy a najdalszym końcem płetwy albo tarczy ogonowej obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm. wyniki ważeń należy protokółować z 

zaokrągleniem do 10 gramów. w skład komisji sędziowskiej wchodzą: sędzia główny ,jego zastępca, sekretarz, sędziowie sektorowi, wagowi i kontrolni. w skład komisji technicznej wchodzą: 

sędzia sektorowy, wagowy i kontrolny, w czasie zawodów/łowienia/ nie używamy środków łączności. sektory i stanowiska wyznaczane są od lewej do prawej-patrząc w kierunku wody z 

wyjątkiem spinningowych  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, 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/. 

 

Odstępstwa od ZOSW obowiązujące w OM PZW: 

 siatka okrągła o średnicy obręczy 40 cm oraz prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość siatki minimum 3 m. 

 zanęty i przynęty muszą być przedstawione do kontroli w pojemnikach z fabrycznym oznaczeniem pojemnościowym, bez względu na kształt i materiał wykonania tj.: 

1 l, 0,75 l, 0,50 l, 0,25 l, 0,125 l. 

 każdy sektor dzielony jest na dwa podsektory bez względu na liczbę zawodników startujących w sektorze 

 

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 


