
Regulamin dyscyplin wędkarskich w Kole nr 7 Warszawa – Ochota 
od 2018 roku 

 
Organizatorem wszystkich zawodów jest Zarząd Koła nr.7 Warszawa Ochota. 

 
Opłata startowa w kwocie 10zł pobierana jest tylko na zawodach 

spinningowych z łodzi 
 

Dyscyplina spławikowa 
1. Na wszystkich zawodach seniorzy, kobiety ,młodzież, juniorzy i kadeci 
punktują wszystkimi rybami (zgodnie z R.A.P.R) gdy wędkują w swojej kategorii. 
2. Jeśli liczba zawodników kategorii jest większa lub równa 20 osób, ustanawia się 2 
podsektory ustanawiane wg ZOSK ale bez zawodników wyrównawczych. 
3. Do klasyfikacji Grand Prix koła brane są pod uwagę wyniki z całego 
sektora(ustalanych według 1. miejsce w podsektorze. 2. waga). 
4. Klasyfikację zawodów ustala się biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności zajęte 
miejsce (lub sumę miejsc w przypadku zawodów wieloturowych) z sektorów lub 
podsektorów a następnie wagę. 
5. Za pierwsze miejsce w sektorze zawodnik otrzymuje 20 pkt. za 20 miejsce 1 pkt. 
Zawodnicy bez ryby zajmują ostatnie miejsce. 
6. Zawodnik bez ryby nie otrzymuje punktów do klasyfikacji Grand Prix. 
7. Przy ustanowieniu podsektorów w zawodach wieloturowych zawodnikom sumują 
się zajęte miejsca(punkty ujemne) i na tej podstawie wyłaniany jest zwycięzca. 
8. Przyznawanie punktów do Grand Prix koła w zawodach z podziałem na 
podsektory polega na sporządzeniu klasyfikacji tury porównując wagi zawodników z 
tych samych miejsc. 
Zawodnicy z pierwszych miejsc w podsektorze zdobędą za turę 20 i 19 pkt, za 2 
miejsce 18 i 17 itd. 
9. Ustalenie miejsc w zawodach jedno turowych polega na porównaniu wag 
zawodników 
którzy zajęli te same miejsca w podsektorach. 
10. Nieobecny zawodnik oraz zdyskwalifikowany w zawodach otrzymuje w zawodach 
wieloturowych tyle punktów ujemnych sektorowych ilu było zawodników w 
sektorze/podsektorze plus 1. 
11. W klasyfikacji Grand Prix odrzucamy jeden najsłabszy wynik. 
12. Zawody jednoturowe trwają 5 h a nęcenie trwa 10 minut. Zawody wieloturowe 
trwają 3 h a nęcenie trwa również 10 minut. Limit zanęt w turze 5 h = 20 litrów, 3h=17 
litrów. Limit robaków – 2,5 litra w tym max. 1 litr ochotki (jockers + haczykowa). 
13. Z przyczyn pogodowych zawody mogą zostać skrócone. Tura zaliczona jest gdy 
trwała co najmniej 1,5 h. Skrócenie zawodów ogłasza sędzia główny. Obowiązują 
siatki do przetrzymywania ryb długości minimum 3m. 
 
 

Dyscyplina spinningowa 
1. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 50 pkt, za 50 miejsce 1 pkt. Zawodnicy 
bez ryby zajmują ostatnie miejsce. 
2. Nieobecny zawodnik, zdyskwalifikowany oraz bez ryby w turze otrzymuje w 
zawodach wieloturowych tyle punktów ujemnych ilu było zawodników plus 1. 
3. W klasyfikacji Grand Prix odrzucamy jeden najsłabszy wynik. 
4. Zawodnik bez ryby nie otrzymuje punktów do klasyfikacji Grand Prix. 



5. Na wszystkich zawodach z łodzi obowiązuje losowanie łodzi/zawodników. 
6. Wymiar okonia na zawodach 18 cm. 
7. Do punktacji zalicza się 15 największych złowionych ryb 
8. Reszta przepisów wg ZOSK. 
9. Organizator zawodów dokłada wszelkich starań aby odbyły się one „na żywej 
rybie”. 
10. Organizator zawodów dopuszcza własne jednostki pływające o mocy KW bez 
ograniczeń 
11. Za każdy udział w zawodach z łodzi pobierane jest startowe w wysokości 10 zł 
 
 

Dyscyplina gruntowa 
1. Zawody pickerowe z łodzi trwają 8 godzin bez czasu na wypłynięcie i na spłynięcie 
do wagi. 
2. Zawody nocne z brzegu – Zbiórka 15.00. Zawody 17.00-11.00. 
3. Na zawodach można nęcić tylko i wyłącznie poprzez umieszczenie zanęty w 
koszyku/sprężynie itp. Zawieszonego na zestawie z wędką. Zabrania się nęcenia 
kulami z ręki, procy itp. 
4. Obowiązuje posiadanie siatki o długości minimum 3 metrów, ułożonej w sposób 
pozwalający rybom na swobodne poruszanie się. 
5. Dozwolone jest łowienie na 1 wędkę z łodzi oraz na 2 z brzegu. 
6. Każdy zawodnik obsługują własną wędkę. Niedozwolone jest wyciąganie, 
przerzucanie i zarzucanie wędek innego zawodnika. Wyjątek stanowi splątanie 
zestawów i sytuacje awaryjne. 
 

 
Dyscyplina podlodowa 
1. Zawody podlodowe rozgrywane są w wytyczonych sektorach. Na każdą turę 
zawodów wieloturowych należy wyznaczyć nowy sektor. 
2. Zawody jednoturowe trwają minimum 3 h. 
3. Zawody dwuturowe trwają 2x2,5h. 
4. Z przyczyn pogodowych zawody mogą zostać skrócone. Tura zaliczona jest gdy 
trwała co najmniej 1 h. Skrócenie zawodów ogłasza sędzia główny po konsultacji z 
obecnymi członkami zarządu koła. 
5. Limit zanęty wynosi 2 litry (również w stanie suchej). Limit robaków 2,5 litra w tym 
max. 1 litr jockersa i ochotki. 
6. Złowione ryby (wymiarowe i poza okresem ochronnym itp.) zawodnik przechowuje 
czyste w torbie/pojemniku bez wody, lodu, śniegu zanęty i innych zabrudzeń. 
7. Przy sprzyjającej pogodzie (odwilż) możliwe jest przeprowadzenie zawodów „na 
żywej rybie”. W takim przypadku zawodnicy przetrzymują ryby w pojemniku min. 5 
litrów z wodą. 
8. Do ważenia dopuszcza się ryby wyłącznie czyste bez jakichkolwiek zabrudzeń. 
9. Ryby zabrudzone nie są ważone. Zawodnik otrzymuje 0 pkt. 
10. Ryby leżące na lodzie uważane są za niczyje. Obowiązkiem sędziego i innych 
zawodników jest wypuszczenie ich do wody. 
11. Ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym bądź znajdujące się pod ochroną 
muszą być wypuszczone natychmiast po złowieniu. 
12. Na zbiornikach nie należących do PZW, bez ustalonego regulaminu połowu( Np. 
J. Dziekanowskie, zbiornik Puchały) ustala się następujące wymiary ryb: (płoć, leszcz 



, krąp, jazgarz, jaź, kleń, karaś bez wymiaru), okoń 18 cm, wzdręga – 15 cm, karp, lin 
– 25 cm, szczupak, sandacz 50 cm. Gatunki nie wymienione – wymiary wg R.A.P.R. 
 
 

Wszystkie dyscypliny 
1. Przy równej wadze lub mierze ryb przyznaje się miejsca ex quo i dodaje do 
zajętego miejsca 0.5 pkt. Dotyczy punktacji w zawodach wieloturowych oraz grand 
prix. 
 
 

Starty w zawodach rangi okręgowej. 
1. Na zawody rangi okręgowej wystawiani są na koszt koła zawodnicy wytypowani 
przez Zarząd Koła. 
2. Zawodnicy typowani są przez kapitana sportowego w porozumieniu z 
przedstawicielami dyscyplin i zatwierdzani przez zarząd koła. Od tych zawodników 
oczekuje się uczestniczenia w treningach, dobrego przygotowanie sprzętowego i 
ambitną postawę w czasie zawodów. 
3. Celowy brak zaangażowania będzie skutkował wycofaniem finansowania 
zawodnika. 
4. Zawodnicy którzy zajmą w klasyfikacjach rocznych Okręgu Mazowieckiego 
miejsca poniżej ustalonego minimum nie będą w danej dyscyplinie otrzymywać 
dotacji (opłata startowego oraz dofinansowania) w kolejnym sezonie. 
5. Ustalone minima: 
Spławik : do 30 miejsca, Spinning do 30 miejsca, Lód – do 30 miejsca, Morze – do 20 
miejsca. 
6. Wielkość dofinansowania dodatkowego określa na początku roku Zarząd Koła. 
7. Pozostali zawodnicy mogą startować na własny koszt w każdych zawodach 
okręgowych. Zainteresowani informują kapitana sportowego i wpłacają odpowiednią 
opłatę startową u skarbnika. Komunikaty o zawodach okręgowych dostępne są na 
stronie www.ompzw.pl . Należy przestrzegać podanych terminów zgłaszania się. 
6. Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za zgłaszanie zawodników w 
poszczególnych dyscyplinach. 
 
 

Starty w zawodach rangi ogólnopolskiej. 
Na dofinansowanie startów w Polsce mogą liczyć wyłącznie zawodnicy 
wyróżniający się w zawodach okręgowych, posiadających odpowiednią wiedzę i 
sprzęt oraz profesjonalne podejście do rywalizacji na szczeblu krajowym. 
Decyzję o dofinansowaniu i ustalenia kwotowe podejmuje na początku roku Zarząd 
Koła w porozumieniu z kapitanem sportowym. Zawodnicy startujący w zawodach 
ogólnopolskich są odpowiedzialni za dopilnowanie zgłoszeń w odpowiednich 
terminach. 
 
 

Organizacja zawodów. 
1. Terminarz zawodów ustala kapitan sportowy a zatwierdza Zarząd Koła. 
2. Zarząd koła nominuje przedstawicieli dyscyplin. 
3. Przedstawiciele dyscyplin na bieżąco monitorują przed zawodami łowiska, 
formułują komunikaty, sporządzają listy startowe, wnioskują o zmianę terminu i 
łowiska oraz odwołanie zawodów. 



4. W skład komisji technicznej wchodzą automatycznie wszyscy zawodnicy 
korzystający z dofinansowania koła do startów w zawodach okręgowych i 
ogólnopolskich. 
5. Wspomniani zawodnicy zgłaszają się do komisji poszczególnych zawodów i 
terminów szkółek wędkarskich samodzielnie po opublikowaniu terminarza. 
6. Zaleca się aby nie łączyć statusu zawodnika z pracą w komisji.(Nie dotyczy 
przedstawicieli dyscyplin). 
7. Uchylanie się zawodników od pracy w komisjach i szkółkach dla dzieci będzie 
skutkować zawieszeniem finansowania zawodnika w zawodach okręgowych i 
ogólnopolskich. Decyzję podejmuje Zarząd Koła. 
8. Minimalne składy komisji dla poszczególnych dyscyplin: 
- szkółka 4-10 osób 
- podlodowa – 1 sędzia + 2 osoby ( oznakowanie sektorów, demontaż oznakowania 
po zawodach, sekretarz, wypisanie dyplomów, ważenie ryb, zabranie odpadów po 
cateringu). 
- spławikowa – 1 sędzia + 1 osoba ( wyznaczenie stanowisk, sekretarz, wypisanie 
dyplomów, ważenie ryb, zabranie odpadów). 
- spinningowa z łodzi - 1 sędzia +łódka z sędzią mierniczym, 1 osoba ( mierzenie ryb, 
sekretarz, wypisanie dyplomów, zabranie odpadów) 
- spinningowa z brzegu - sędzia + 4 osoby ( mierzenie ryb w terenie, sekretarz, 
wypisanie dyplomów, zabranie odpadów) 
- gruntowa – sędzia + 1 ( rozstawienie stanowisk, ważenie ryb, wypisanie dyplomów, 
zabranie odpadów). 
9. Ustala się następujące składy Komisji: 
- dyscyplina podlodowa: Artur Kaliszewski 
sędzia oraz sekretarz: Adam Antczak 
- dyscyplina spławikowa: Artur Kaliszewski 
sędzia oraz sekretarz: Adam Antczak 
-dyscyplina gruntowa: Artur Kaliszewski 
sędzia oraz sekretarz: Adam Antczak 
- dyscyplina spinningowa: Daniel Sobczak 
sędzia oraz sekretarz: Adam Antczak 
- dyscyplina morska: Marcin Seń 
sędzia oraz sekretarz: Adam Antczak 


