PROPONOWANY
REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM
1. TEREN ZAWODÓW
1.1. Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm grubości.
1.2. Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. Długość każdego
sektora wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów na jednego zawodnika. Wymiary
sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie mniej niż 200 m2 . Minimalna
głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1,50 metra a maksymalnie do 9,00 m.
1.3. Miejsce usytuowania sektorów jest określone przez organizatora zawodów, z uwzględnieniem
właściwości akwenu.
1.4. Zawody przeprowadzane są w bez podziału na kategorie kobieta, senior, kadet, junior.
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
2.1. Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30 cm, trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w
jedną mormyszkę lub jeden haczyk ze spławikiem i obciążeniem( w zależności od preferencji
zawodnika).
- Za wędkę podlodową uważa się:
* wędkę wykonaną z dowolnego materiału o łącznej długości nie mniej niż 30 cm) Długość mormyszki
bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany. Kolor i kształt mormyszki
dowolny, długość kwoka liczona jest do długości wędki.
- Zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych.
- Sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki.
- Zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu.
 Zabrania się:
* doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia,
* stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie trwania zawodów,
* używania sztucznych przynęt: paprochów, sztucznej ochotki itp.
* stosowania mechanicznych wierteł.
2.2. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych, martwych
i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek.
Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych. Limit dla jednej tury używanych
zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty. Zanęta przy pomiarze objętości musi być
nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi
dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego. Zanęta nie może być ubita w
pojemniku. Jokers i ochotka ( 1 litr) oraz 0,5 litra innych robaków .
Organizator może zmniejszyć limit używanych zanęt i przynęt informując o tym przed zawodami
2.3. Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o 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 mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na kategorie.
3.2. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia.
3.3. Zawody trzyturowe, dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym
łowisku lub na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie na każdą
z tur.
3.4. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia
czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn
losowych, lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby tura była uznana za
rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

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 zgodnie z R.A.P.R.
4.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.3. Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach
dostarczonych przez organizatora.
4.4. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator.
5. PUNKTACJA
5.1. O zajętym miejscu w sektorze decyduje waga złowionych ryb.
- Punkty za zajęte miejsce w sektorze liczone są w tzw. punktacji dodatniej z podziałem na sektory. Przy
nieparzystej liczbie zawodników sektor A zawsze będzie większy.
Przykład: 21 zawodników sektor A=11 sektor B=10
- Ilość sektorów uzależniona jest od ilości zawodników na danych zawodach:
a/ 15 i mniej zawodników 1 sektor
b/ 16 do 30 zawodników 2 sektory
c/ 31 do 45 zawodników 3 sektory
d/ podział zawodników na sektory następuje w wyniku losowania przed zawodami- przykład:
wylosowany nr stanowiska 1 do 15 sektor A, wylosowany nr stanowiska 16 do 30 sektor B.
- Zdobyte punkty w każdym sektorze przedstawia poniższa tabela:
Zajęte miejsce w sektorze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zdobyte punkty
100
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5.2 W sytuacji, gdy kilku zawodników ma tą samą wagę złowionych ryb w danym sektorze, punkty
liczone są następująco (przykład):
1 m. 5000g =100pkt
2 m. 4000g = 71,5pkt
3 m. 4000g = 71,5pkt suma pkt za miejce 2+3+4 podzielone na 3 z dokładnością do 0,5pkt
4 m. 4000g = 71,5pkt
5 m. 3990g = 60pkt
6 m. 3800g = 55pkt
…
Duże punkty sektorowe liczone są do rywalizacji o tytuł “Wędkarz roku”

