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I ŁOWISKO 

1. Łowiskiem jest obszar całego jeziora z wyłączeniem t. zw. Zimnej Zatoki. 

2. Nie wolno wchodzić na lód przed sygnałem startowym i łowić po sygnale kończącym 

zawody (zawodnik ma jednak prawo dokończenia rozpoczętego wcześniej holu). 

3. Każdy zawodnik sam wybiera sobie łowisko. Przerębel opuszczona może być zajęta przez 

innego zawodnika (nie wolno blokować więcej niż jednego stanowiska). 

4. Odległość między przeręblami sąsiadujących zawodników nie może być mniejsza niż 

6,5 m. 

II WĘDKOWANIE 

 1. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin. Czas ten z ważnych powodów, np. 

bezpieczeństwa, może ulec zmianie. 

2. Można wędkować dowolną metodą, na dowolną przynętę, nie więcej niż jedną wędką 

równocześnie. 

3. Dopuszcza się grzecznościową pomoc drugiemu zawodnikowi w zakresie: wywiercenia 

(wyrąbania, wykucia) przerębli, użyczenia przynęt, sprzętu i innego wyposażenia, a przy 

„lądowaniu” ryby - niezbędnego powiększenia przerębli, użyczenia (ale nie użycia) osęki. 

4. Dopuszcza się możliwość schodzenia przez zawodników z lodu w czasie trwania konkursu 

po uprzednim powiadomieniu sędziego.  

III ZASADY KONKURSU 
1. Konkurs rozgrywany jest w czterech konkurencjach: 

- konkurs indywidualny w łowieniu pstrągów (główna rywalizacja), w którym łączna waga 

pstrągów złowionych przez zawodnika w danym dniu zawodów, decyduje o miejscu zajętym 

przez niego w ten dzień, a suma miejsc zajętych w sobotę i niedzielę, o końcowym miejscu w 

zawodach (tzw. punktacja ujemna); 

- największy (wagowo) pstrąg zawodów; 

- największa (wagowo) ryba innego gatunku;  

- największa łączna waga pstrągów złowionych przez oba dni, przez maksymalnie 

trzyosobową drużynę (składy drużyn muszą być podane organizatorowi przed rozpoczęciem 

zawodów). 

2. Złowioną konkursową rybę należy natychmiast (żywą) zgłosić najbliższemu sędziemu, 

który wpisze do ewidencji jej długość. Ryba zgłoszona do wagi nie może być dłuższa ani 

rażąco krótsza od odnotowanej przez sędziego. 

3. Ważenie ryb nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów danego dnia. 

4. Spośród złowionych przez siebie ryb zawodnik może – po zważeniu – zabrać w sobotę 3 

dowolnie wybrane pstrągi i wszystkie inne ryby, w niedzielę cały połów. 

5. Zawodnik, który nie dostarczy do wagi złowionych ryb będzie na zawsze wykluczony z 

wszystkich zawodów organizowanych przez TTW. 

 

UWAGA:  

W czasie zawodów obowiązują podwyższone wymiary ochronne dla sandacza i 

szczupaka: 50 cm i ustawowe wymiary dla ryb pozostałych gatunków. 

 

Komisja Odwoławcza przyjmuje skargi każdego dnia zawodów przez godzinę po 

zakończeniu wędkowania. W skład Komisji wchodzi po 1 przedstawicielu 

uczestniczących w zawodach towarzystw i wędkarzy niezrzeszonych. Warunkiem 

przyjęcia skargi jest wpłacenie 100 zł wadium zwracanego skarżącemu w przypadku 



uznania skargi za zasadną (w innym przypadku przepada na rzecz Krajowej Federacji 

Towarzystw Wędkarskich). 


