
REGULAMIN KLUBU 

 

a. Każdy czlonek za nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu będzie podlegać środkom 

dyscyplinarnym, jak w punkcie 7a konstytucji klubu. 

b. Wszystkie punkty regulaminu podlegają pod każdą wodę klubową. 

1. Śmieci nie mogą być pozostawiane przez kogokolwiek. Każdy członek jest odpowiedzialny za śmieci 

znalezione w miejscu wybranym do wędkowania czu należą do niego czy nie, takie jak: stara żyłka 

ciężarki, haczyki, puszki, szklane butelki i plastikowe worki uznawane są za śmieci. 

2. Zakaz używania sprzętu głośno grającego na wodach klubowych oprócz sluchawek. 

3. Łódki i pistolety są surowo zabronione na wodach klubowych, chyba że pod kontrolą oficera 

klubowego. 

4. Otwarty ogień jest surowo zabroniony na wodach klubowych, chyba że pod kontrolą oficera 

klubowego. 

5. Wszystkie złapane brzany muszą być wypuszczone zaraz po zważeniu. Karp i inne gatunki ryb od 

2.26kg i powyżej nie mogą być przechowywane w żadnych siatkach. ważenie ryb musi być 

przeprowadzone za pomocą specjalnych mat do ważenia. Dobro ryb jest zawsze rzeczą pierwszorzędną. 

6. Namioty/parosole są dozwolone na wodach klubowych. Jednak musze być tak rozłożone żeby każdy 

każdy członek klubu mógł swobodnie przejść obok. Zdrowy rozsądek powinien przeważać, a wszelkie 

spory muszą być udokumentowane przed wstąpieniem głównego strażnika wędkarskiego. Innego 

rodzaju namioty, oprócz wędkarskich są zabronione. Namioty/parasole kolorystycznie muszą się 

upodabniać z otoczeniem. 

7. Ryby nie mogą być przenoszone lub przynoszone do żadnej wody klubowej. Wszystkie ryby powinne 

być wypuszczone żywe do wody, oprócz ryb poniżej 10cm które mogą być użyte jako żywa przynęta. 

Podczas sezonu pstrągowego , który nie powinien być brany za żywą przynętę , minimalna wielkość jest 

pokazana na okładce od środka i wszystko to podlega pod każdą wodę klubową. Nie więcej niż dwa 

pstrągi mogą być zabrane w ciągu dnia ale tylko z ważną licencją. 

8. Nadmiar zanęty/przynęty nie powinien zostać wrzucony do wody lub pozostawiony na brzegu. Może 

być to uznane za śmiecie. 

9. Każdy członek podczas łowienia musi posiadać ze sobą wypychacz lub szczypce, matę do wychaczania 

i podbierak o konstrukcji bezwęzłowej minimum 37.5cm szerokości, a także kartę klubową i ważną 

licencję wędkarską. Maty do wyhaczania muszą być przeznaczone wymiarowo do gatunku ryb na jakie 

chcemy łowić. 

10. Jeśli siatki do przetrzymywania ryb są dozwolone muszą być zgodne z najnowszymi wymaganiami EA. 



11. Zestawy z przynętą na haczyku nie mogą być zostawione bez nadzoru czy to w wodzie czy na brzegu. 

12. Członkowie mogą wędkować na nie więcej niż dwie wędki na raz nie więcej niż dwa metry od siebie, 

ktore jest zawarte w podpunkcie 32. 

13. Stanowisko nie może być zajmowane, oprócz gdy sie na nim wędkuje. Pozostawianie sprzętu 

wędkarskiego w celu zarezerwowania sobie stanowiska jest zabronione. 

14. Zakaz używania wielohaczykowych przyponów ( z wyjątkiem przyponów metalowych podczas 

połowów szczupaka, wędkarze łowiący szczupaki proszeni są o używanie przyponów z pojedyńczym 

hakiem jeśli jest to możliwe). 

15. Wędkowanie na wodach klubowych (oprócz nocnego łowienia gdzie jest to dozwolone) jest 

dozwolone pomiędzy godziną przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca. Tam gdzie można 

łowic nocą dozwolone jest tylko oświetlenie na brzegu w celach przynętowych lub wyhaczania.  

16. Jakakolwiek forma fasoli, groszku lub orzechów jako przynęty jest zabroniona. 

17. Psy są absolutnie zabronione na wodach klubowych i posesjach klubu. 

18. Zakaz pływania i spacerowania na wodach klubowych. 

19. Niektóre rozmiary śrutu ołowianego są teraz nielegalne. Członkowie być upewnieni że są one zgodne 

z prawem. Ciężarki mniejsze niż 28g są teraz niedozwolone.  

20. Zakaz używania bosaków i tego typu rzeczy. Zakaz używania uszkodzonych haczyków, przyponów do 

karpiowania lub naprawianych koszyczków zanętowych na wodach klubowych. 

21. Nieodpowiedni język, okrzyki i bieganie są surowo zabronione. 

22. Zakaz przekazywania kart klubowych osobom niezrzeszonym z innym klubem. Członek który bedzie 

to robił zostanie wydalony z klubu. każdego roku podczas opłat musi być aktualne zdjęcie paszportowe. 

23. Kulki proteinowe powinny być stosowane tylko w umiarkowanych ilościach. 

24. Każdy członek klubu pokazując swoją przynależność może sprawdzić każdą inną osobę w celu 

zweryfikowania członkowstwa, biletu gościnnego lub wymiany klubowej.  Członkowie powinni to robić w 

celu upewnienia się i zweryfikowania innych członków klubu i gości wędkujących na naszych wodach. 

25. Członkowie muszą przestrzegać zasad krajowych a także wędkarskich zwracając szczególną uwagę na 

okrzyki, zamykanie bram i ochrony mienia. 

26. Juniorom wędkującym w nocy muszi towarzyszyć dorosły członek klubu lub niewędkujący czlonek 

klubu, każdy powyżej 18 roku życia, który będzie odpowiedzialny za zachowanie i bezpieczeństwo przez 

cały czas. Muszą oni wędkować w na sąsiednich stanowiskach, a nie daleko od siebie. Klub od członków 

poniżej osiemnastego roku życia, oczekuje zgody rodziców lub opiekunów podczas każdego 

wędkowania. 



27. Zakaz jazdy rowerowej wokół wód klubowych lub na posesjach klubu. 

28. Zakaz wędkowania szczupaka pomiędzy 1 czerwca i 30 września . Żywiec musi być 10cm lub mniejszy 

i powinien być użyty na wodzie na której został złapany. Jest zakaz używania martwej przynęty, jedynie 

morska martwa przynęta jest dozwolona.  

29. Zakaz wnoszenia alkoholu lub nielegalnych substancji na wody klubowe. 

30. Trzecia wędka jest dozwolona na tym samym stanowisku od 1 listopada do ostatniego dnia lutego na 

wyznaczonych łowiskach: Marchwood, Embley i Nutsey. Jednak dodatkowa opłata musi być opłacona w 

aplikacji za trzy wędki. jeśli wędkarz używa trzeciej wędki, musi posiadać drugą licencję 

wędkarską(fishing licence). Jeśli wędkujemy szczupaka tylko dwie wędki są dozwolone. 

31. Jeśli wędkuje sie za szczupakiem lub karpiem, podbierak nie mniejszy niz 32 powinien być używany. 

Wędkarze muszą posiadać także matę do wyhaczania. 

32. Marker floats muszą być od razu usunięte zaraz po zarzuceniu ostatniej wędki. 

33. Używanie sztucznych przynęt upodobniających sie do naturalnych jest zabronione, również 

zabronione jest używanie orzechów i orzeszków ziemnych (patrz punkt 16). 

34. Przynęty spinningowe muszą być większe niż 3,5cm na rzece Blackwater żeby chronic pstrąga. 

35. W czasie gdy rzeki będą niedostępne do zawodów wędkarskich , zawody odbędą się na Embley Lake, 

jednakże jezioro nie będzie zamknięte. 

36. Oficjalnie klub ma możliwość, prawo do zapytania każdego wędkarza do wyciągmięcia zestawu z 

wody i sprawdzenia zestawu.. 

37. Goście wymieniający się kartami z innych klubów nie są upoważnieni do połowów nocnych na każdej 

wodzie klubowej i mogą wędkować tylko w czasie pomiędzy godziną przed wschodem slońca i godziną 

po zachodzie słońca. 

38. Łódki elektryczne do wywożenia zanęty na wodę są surowo zabronione na wodach klubowych. 

 


