
R E G U L A M I N  

ZAWODÓW WĘDKARSKICH O „PUCHAR WÓJTA GMINY KSIĄŻKI”  

1. ORGANIZACJA ZAWODÓW 

1.1. Zawody wędkarskie rozgrywane są: 

 metodą spławikową i w dwóch kategoriach wiekowych:  

- juniorzy: do lat 16,  - seniorzy: powyżej lat 16. 

 w jednej turze; czas trwania zawodów:   4 godz. 
1.2. Zawodnicy są mieszkańcami gminy Książki i członkami PZW posiadający uprawnienia  

do łowienia w 2022 r. Członkowie PZW w wieku do 14 lat startują wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską i odpowiadającej za przestrzeganie postanowień  

n/n „Regulaminu zawodów” i RAPR. 

2. TEREN ZAWODÓW 

Zawody odbywają się na j. Łopatki - nr łowiska 213 wg Wykazu Wód Okręgu PZW na rok 2022. 

3. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

3.1. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce. Zawodnik może 

mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany. Długość wędziska: max 13 m. Dozwolone 

jest stosowanie kołowrotka. Ze sprzętu pomocniczego wolno używać procę i podbierak. Zawodnik 

zobowiązany jest do posiadania siatki do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

Niedozwolone jest łowienie metodą fedder. 
3.2. Dozwolone jest stosowanie zanęt i przynęt roślinnych oraz zwierzęcych dowolnie barwionych  

i nasyconych substancjami zapachowymi. Dozwolone jest tylko zanęcanie ręczne, z użyciem procy 

oraz pojemnikiem lub kubeczkiem umieszczonym na szczytówce wędziska. 

4. PRZEBIEG ZAWODÓW 

4.1. Obowiązujące sygnały: 

pierwszy sygnał – rozpoczęcie zawodów;  drugi sygnał – zakończenie zawodów. 

4.2. Sposób połowów: 

- zawodnik w czasie zawodów łowi i nęci w obrębie swojego stanowiska, 

- złowione ryby przetrzymuje się w siatce w stanie żywym, 

- po sygnale „Koniec zawodów” nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. 

4.3. Zabrania się: 

- brodzenia w wodzie w trakcie trwania zawodów oraz używania mechanicznych środków 

lokomocji np. roweru, motoroweru, w celu dojścia i powrotu z wyznaczonego stanowiska połowu, 

- używania echosond i przynęt sztucznych. 

4.4. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

- nieprzestrzeganie n/n „Regulaminu zawodów” i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej, 

- dojście i powrót z wyznaczonego stanowiska połowu z użyciem mechanicznych środków 

lokomocji, 

- łowienie na sąsiednim stanowisku, 

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

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów m.in. napoje alkoholowe, 

-  za niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników  

(po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego), 

- przedłożenie ryby objętej okresem i wymiarem ochronnym oraz przekroczenie limitów 

ilościowych i wagowych, 

- używanie echosondy, sprzętu i przynęt niezgodnych z n/n Regulaminem i przepisami, 

- nie stawienie się po zakończeniu zawodów do komisji sędziowskiej w określonym czasie. 

4.5. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

4.6. Decyzje Sędziego Głównego nie podlegają kwestionowaniu. 

5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

5.1. Gatunek łowionych ryb: ryby spokojnego żeru. 

5.2. Obowiązują wymiary ochronne oraz limity ilościowe i wagowe łowionych ryb określone w n/n 

Regulaminie zawodów oraz Zasadach wędkowania na wodach Okręgu PZW w Toruniu i RAPR. 

5.3. Zawodnik musi być obecny przy ważeniu i mierzeniu zgłoszonych do wagi ryb. 

6. PUNKTACJA -  zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.  

Data rozgrywanych zawodów wędkarskich:  28 sierpnia 2022 r. (niedziela)   

Organizator zawodów wędkarskich:  Wójt Gminy Książki, Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 

 i Koło PZW „WĘDKARZ” Wąbrzeźno. 


