
Regulamin zawodów wędkarskich  

na zbiorniku wodnym w Zakanalu w dniu 10 lipca 2022 roku. 

 
Cel zawodów: popularyzacja wędkarstwa spławikowego 

 

TEREN ZAWODÓW I ORGANIZATORZY 

 
1. Zawody rozgrywane są na terenie zbiornika wodnego „Konstantynów” 

2. Organizatorem zawodów jest Koło Wędkarskie Konstantynów. 

3. Organizatorzy są odpowiedzialni za porządek oraz przebieg imprezy.  

4. Organizator wyznacza stanowiska wędkarskie, odległość pomiędzy stanowiskami 

powinna wynosić około 10 metrów.  

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 
 

1. Na zawodach dozwolone jest łowienie tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na 

stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.  

2. Każdy zawodnik startując w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do 

przechowywania złowionych ryb w stanie żywym. 

3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: proca, podbierak, platforma 

itp. 

4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i 

zwierzęcych. Przynęty oraz zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane 

substancjami zapachowymi. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach obecności osoby pełnoletniej. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW  

1. Zawody organizowane są w kategorii open.  

2. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 30 minut przed 

rozpoczęciem zawodów.  

3. Czas trwania zawodów od godziny 5.00 do 10.00 

Zawody zostaną przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem: 

- pierwszy sygnał – na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów kiedy można rozpocząć 

nęcenie zanętą (w zależności od decyzji organizatora) 

- drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów 

- trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut 



- czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. 

 Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Po sygnale oznaczającym 

zakończenie zawodów komisja sędziowska dokona ważenia złowionych ryb. 

4.  Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez Wójta Gminy 

Konstantynów. 

5.  Zabrania się w czasie zawodów przemieszczania się zawodników i osób postronnych 

pomiędzy zawodnikami. Wyłączeni z tego zakazu są organizatorzy oraz sędziowie.  

6.  Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Ryba powinna być 

przechowywana w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zaważeniu natychmiast 

wpuszczane do wody. 

Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 

 

NAGRODY: 

1. Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary oraz pięciu pierwszych 

zawodników pamiątkowe dyplomy. 

2. Podsumowania zawodów oraz wręczenie pucharów i dyplomów ufundowanych przez 

Wójta Gminy Konstantynów nastąpi po oficjalnym rozpoczęciu XXII Dni 

Konstantynowa /niedziela o godz. 15.00/. 

 

 

 

 


