
REGULAMIN  

11. konkurencji 18 edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 

drużynowe i indywidualne zawody wędkarskich 

11 września 2022 r., stawy w Baranowie 

  

1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz 

Koło PZW 132 Tarnowo Podgórne,  

2. Zawody zostaną rozegrane 11 września na stawie w Baranowie (wjazd od ul. Ruczaj) 

o godz. 9:00. Odprawa techniczna o 7:00. Zgłoszenia można przesyłać do 8 września 

br. na adres info@osir.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariaru OSiR, hala w 

Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15 

3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem sołeckich zawodów wędkarskich, 

wybranymi przepisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW oraz 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW,  

4. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które posiadają kartę wędkarską i mieszkają 

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,  

5. Zawodnik nie uczestniczący w odprawie nie będzie dopuszczony do udziału w 

zawodach 

6. W trakcie zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa i indywidualna   

6. W zawodach drużynowych drużyna musi liczyć 3 zawodników, a indywidualnych 2,   

7. Zawody zostaną rozegrane jako wielosektorowe w jednej  4 godzinnej  turze,   

8. Złowione ryby należy przetrzymywać w siatkach wykonanych z miękkich materiałów 

rozpiętych na obręczach. Inny sposób przetrzymywania ryb jest zabroniony,  

9. Ilość zanęty ogranicza się do 17 litrów gotowej do użycia oraz do 2,5 litra robaków na 

jedną turę,  

10. Maksymalna długość wędki 13,00 m. Dopuszcza się możliwość użycia kołowrotka,  

11. Zabrania się brodzenia z wyjątkiem organizacji stanowiska. W przypadku stosowania 

platformy przednie nogi pozostają na linii wody,   

12. Obowiązuje losowanie stanowisk. Wylosowane stanowisko nie podlega zamianie.  

13. Punktacja: za każdy gram złowionej ryby zgodnie z regulaminem zawodnik otrzymuje 

1 punkt. Za każdy gram ryby złowionej z naruszeniem regulaminu zawodnik 

otrzymuje 2 punkty karne. Punkty karne odlicza się od punktów zdobytych za ryby 

regulaminowe. Ryby po potwierdzeniu wagi przez zawodnika wypuszcza sędzia  
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14. Sygnalizacja:   

1 sygnał                                        08:50                          nęcenie  

2 sygnał                                        09:00                          początek łowienia     

3 sygnał                                         12:55                          5 minut do końca łowienia  

4 sygnał                                         13:00                          koniec łowienia  

Dwa kolejne sygnały oznaczają natychmiastową przerwę w zawodach ze względów  

bezpieczeństwa, kolejny sygnał oznacza 5 minut do wznowienia zawodów, kolejny 

wznowienie.   

Jeżeli przerwa nastąpi po upływie połowy czasu trwania tury zawody uważa się za 

rozegrane.  

15. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:  

- przedstawienie do wagi ryby chronionej,  

- spożywanie środków odurzających w ilościach powodujących zaburzenia 

lub utratę świadomości  

- niesportowe zachowanie się w stosunku do organizatorów, sędziów oraz 

innych zawodników 

- łowienie poza wylosowanym stanowiskiem  

- nęcenie przed sygnałem „wolno nęcić” po zwróceniu uwagi przez 

sędziego lub sąsiada 

- łowienie przed sygnałem „wolno łowić” po zwróceniu uwagi przez 

sędziego lub sąsiada 

- zabranie ryby złowionej przed sygnałem „wolno łowić” lub po 

sygnale „koniec łowienia”.  

Ponadto za niepodporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi , po jednokrotnym 

upomnieniu przez sędziego zawodnik również zostaje zdyskwalifikowany.  

  

16. Program sołeckich zawodów wędkarskich  

7:00 - zbiórka, odprawa, losowanie, wyjście na stanowiska                              

9:00 - początek łowienia                                                                                    

13:00 - zakończenie łowienia                                                                              

13:45 - poczęstunek, ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców                      

 

 



ZGŁOSZENIA 

do sołeckich zawodów wędkarskich 

11 września 2022 r., stawy w Baranowie 

 

 

SOŁECTWO             …………………………………….. 

KIEROWNIK DRUŻYNY ……………………………………... 

NR TELEFONU KOM.      …………………………………….. 

 

 

KONKURENCJA DRUŻYNOWA 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA 

1  

2  

3  

 

  

 KONKURENCJA INDYWIDUALNA 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA 

1  

2  

 

 

Potwierdzam zgodność z Regulaminem. 

 

 

 

……………………………… 

czytelny podpis kierownika drużyny 

  

  


