
 

  
 

REGULAMIN ZAWODÓW PODLODOWYCH 
 

TEREN ZAWODÓW 
 
o Zawody zorganizowane na akwenach, których warstwa lodu wynosi min. 15cm gr. 
o Zawody przeprowadzone zostaną w wyznaczonym, oznakowanym sektorze jeziora. 
o Połów ryb w dowolnym miejscu w granicach wyznaczonego sektora. 
o Odległość między zawodnikami min 5m. 

  
SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 
 
o Zawodnik łowi jedną wędką o długości min. 30 cm, trzymaną w ręku, wyposażoną 

tylko w jedną mormyszkę lub błysk lub spławik (sygnalizator brań (kiwok)  
jest wliczany do długości wędki). 

o Długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy 
wlutowany. 

o Zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych. 
o Zawodnik w czasie zawodów może używać wiertła ręcznego do lodu (dopuszcza się 

również używania piki/pierzchni). 
o Otwory w lodzie o maksymalnej średnicy do 20cm. 
o Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół 

(wkręcony w lód). 
o Każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe. 
o W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt,  

oprócz żywych, martwych, sztucznych rybek i ich części oraz ikry ryb i jaj mrówek.  
o Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych.  
o Limit używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty. 
o Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza Komisja 

Sędziowska, przed pierwszym sygnałem zawodów w miejscach ustalonych  
w czasie odprawy technicznej.  

o Po kontroli przynęty i zanęty kontrolowani zawodnicy muszą przejść do pasa 
neutralnego. 

o Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane  
przez Komisję Sędziowską. 

Zabrania się: 
o doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego 

obciążenia, 
o stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie trwania zawodów, 
o używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, 
o stosowania mechanicznych wierteł. 

 
ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 
 
o Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie. 
o Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym 
zawodnicy wchodzą do sektora i zajmują stanowiska wybrane przez siebie,  
do wiercenia otworów (w czasie wejścia zawodników do sektora noże wiertła 
muszą znajdować się w pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła 
przed samym użyciem. W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości  
co najmniej 5 metrów jeden od drugiego.  

 drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie 
przemieszczać się w granicach sektora i wiercić nieograniczoną liczbę otworów. 
Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia otworu. 
zabrania się zawodnikom pozostawiania obok niezajętych otworów jakichkolwiek 
przedmiotów. 

 trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut. 
 czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. 

Po czwartym sygnale nie zalicza żadnej ryby wyjętej z wody. 



 
o Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie  

i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom. 
o Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób,  

z wyjątkiem przypadków losowych. 
o Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt.  
o Po zakończeniu zawodów zawodnik pozostaje przy swoim otworze, aż do 

momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny (lub jego 
przedstawiciel) przy ważeniu ryb.  

 
SANKCJE DYSCYPLINARNE STOSOWANE WOBEC ZAWODNIKÓW 
 

 Upomnienie (żółta kartka) za: 
 łowienie ryb w otworze nie zajmowanym przez zawodnika, 
 pozostawienie obok wolnych otworów dodatkowego sprzętu, 
 pozostawienie wędki na lodzie, 
 przedstawienie do wagi ryb zabrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, 
 opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego, 
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy 

technicznej. 
 niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, 

sędziego lub innych osób. 
 
 Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za : 

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po czasie zawodów 
lub w innym czasie i miejscu niż zawody, oraz ryb będących pod ochroną, 

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie 
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 

 używanie sprzętu niezgodnego z przepisami, 
 wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, 

przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów, 
 łowienie ryb poza wyznaczonym sektorem, 
 używania echosond, kamer podlodowych w czasie trwania zawodów , 
 używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty, 
 powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu (żółta kartka). 

 
 Otrzymanie żółtej kartki jest odnotowywane w karcie zawodnika i wynikach 

zawodów. 
 Obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym. Otrzymanie 

drugiej żółtej kartki powoduje automatycznie otrzymanie czerwonej kartki  
i wykluczenie (dyskwalifikację) w zawodach, w których zawodnik otrzymał  
drugą żółtą kartkę. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje wykluczenie 
(dyskwalifikację ) zawodnika z zawodów w których otrzymał czerwoną kartkę. 

 W następnych zawodach w następnym sezonie zawodnicy ukarani startują  
z czystym kontem. 
 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 
 

o 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.  
(wyjątek okoń – do 20cm).  

o Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 
o Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane do ważenia. 
o Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 

 
PUNKTACJA 
 
o Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 
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