
                               

 

 

 

 

1. TEREN ZAWODÓW 

 

1.1. zawody odbędą się na jez. Marcinkowskim. Jezioro położone około 1 km na zachód od Mrągowa, w stronę Olsztyna. Jest to 

bezodpływowy zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej i średniomulistym dnie. Powierzchnia jeziora – 9.00ha, maksymalna 

głębokość / średnia głębokość – 9.9m / 3.3m, maksymalna długość / maksymalna szerokość – 550.0m / 200.0m. Rybostan 

wzbogacany drapieżnikami (szczupak, okoń). 

 

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

 

2.1. Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30cm, stosując dowolną metodę( mormyszka, spławik, błystka podlodowa). 

Sygnalizator brań (kiwok) nie jest wliczany do długości wędki. 

2.2. W czasie zawodów wolno nęcić.  

- Dopuszcza się stosowanie zanętnika na lince opuszczanego na dno. W czasie wędkowania zanętnik musi być wyjęty z wody.  

- Mormyszkę można używać łącznie z przynętą naturalną, z wyjątkiem żywych i martwych ryb lub ich części. 

2.3.  Otwory w lodzie wolno wykonywać do maksymalnej średnicy do 20cm . Dopuszcza się stosowanie haka do „lądowania” ryb 

wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem  

w dół ( wkręcony w lód). 

 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

3.1. Zawody rozgrywane zostaną w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie. 

3.2. Zawody będą rozgrywane na tym samym łowisku.  

3.3. Czas trwania wynosi 2,5 godziny, Dopuszcza się skrócenia czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec     

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.   

3.4. Zawodnicy udają się na łowisko. Obowiązują następujące sygnały:  

- pierwszy sygnał – rozpoczęcie zawodów. 

- drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów.    

Po drugim sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik przynosi złowione ryby do stanowiska sędziowskiego. 

3.5. Zawodników czasie zawodów obowiązuje zachowanie minimum 10 metrów odstępu od zawodnika już łowiącego. 

3.6. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Po pierwszym  

sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt.  

3.7. Po zakończeniu zawodów zawodnik jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb i podpisuje wagę złowionych ryb. 

3.8. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:   

- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,  

- łowienie przed drugim sygnałem,  

- używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty,  

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,  

- opuszczenie łowiska bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.   

W całych zawodach:  

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

jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),   

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym czasie i miejscu niż w zawodach,  

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną.  

  

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

 

4.1.W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych.  

4.2.Nie obowiązują limity ilościowe, wagowe i wymiarowe.  

4.3. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 

4.4. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia osobnej kategorii w zawodach „największa ryba”. 

   

5. PUNKTACJA  

 

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

REGULAMIN  

ZAWODÓW WĘDKARSKICH PODLODOWYCH 


