Zasady wędkowania metodą wnoszenia zestawu – 2016
Zasady wędkowania metodą wnoszenia zestawu na jeziorze Cisa (Tisza-tó)
Wędkarz, który wykupił roczne terenowe zezwolenie lub tygodniowe terenowe
zezwolenie na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu zobowiązany jest do
przestrzegania aktualnego Regulaminu Wędkowania na jeziorze Cisa oraz - zg. z
pkt. 20 w/w regulaminu - regulacji opisanej poniżej. Naruszenie tej regulacji uważane
jest za naruszenie Regulaminu Wędkowania na jeziorze Cisa i skutkuje cofnięciem
zezwolenia terenowego.
Właściciel terenowego zezwolenia na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu
przyjmuje do wiadomości, że cały obszar jeziora Cisa jednocześnie jest obszarem
żeglugi.
1. Ogólne postanowienia:
1.1. Wędkowanie metodą wnoszenia zestawu dozwolone jest jedynie dzięki
posiadaniu rocznego terenowego zezwolenia lub tygodniowego terenowego
zezwolenia na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu.
1.2. Wędkowanie metodą wnoszenia zestawu polega na tym, że wędkarz nie zarzuca
zestawu, tylko wnosi go za pomocą łódki, a następnie oddala się od niego i czeka na
branie ryb na brzegu lub w obiekcie wodnym.
1.3. Celem wędkowania metodą wnoszenia zestawu jest łapanie niedrapieżnych ryb,
ich ważenie, fotografowanie, a następnie ostrożne ich wypuszczanie do wody.
1.4. Zg. z w/w zasadą wędkarz posiadający zezwolenie na taki sposób wędkowania
zobowiazany jest do przetrzegania zasad delikatnego traktowania każdej złowionej
ryby (patrz pkt. 3.).
1.5. Wędkarz stosujący tą metodę w każdym przypadku ma obowiązek zameldować
się, po tym dopiero może przystąpić do wędkowania.
1.6. Tereny do wędkowania metodą wnoszenia zestawu:
1.6.1. Łowienie z pojazdu wodnego dozwolone jest jedynie w Basenie Poroszló. W
tym przypadku w zameldowaniu należy podać dokładne koordynaty GPS
stacjonarnego miejsca pojazdu wodnego i planowany okres pobytu.
1.6.2. Łowienie z brzegu dozwolone jest tylko na miejscach do tego wyznaczonych,
których lokalizacja jest podana na stronie www.sporthorgasz.eu. Miejsca można
także zarezerwować na tej stronie, lub zająć je wg kolejności przybycia, z tym, że
gdyby w międzyczasie przyszedł wędkarz z ważną rezerwacją, to należy mu odstąpić
to miejsce (to są miejsca ogólnodostępne, ale jeżeli przyjdzie wędkarz z
zezwoleniem uprawniającym do wędkowania metodą wnoszenia zestawu, to
wędkarz posiadający inny typ zezwolenia powinien mu odstąpić to miejsce).
1.7. Jedna osoba na ten sam okres może rezerwować tylko jedno miejsce, a w
danym momencie może posiadać maks. dwie rezerwacje przyszłościowe.

1.8. Dwóch wędkarzy, z których jeden wędkuje metodą wnoszenia zestawu, a drugi
nie, nie może jednocześnie skorzystać z tego samego miejsca wędkarskiego.
1.9. Maks. okres danej rezerwacji bez przerywania może wynosić 14 dni
kalendarzowych. Wędkarz przed przystąpieniem do wędkowania ma obowiązek
zameldować się i powinien to powtarzać co tydzień.
1.10. Wędkarz posiadający rezerwację miejsca wędkarskiego i zezwolenie (roczne
lub tygodniowe) na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu na czas rezerwacji
może zatrzymać na swoje potrzeby dziennie 1 rybę z gatunków autochtonicznych, a
w ciągu 7 dni w sumie 3 ryby o wadze poniżej 5 kg.
1.11. Wędkarz posiadający rezerwację miejsca wędkarskiego i zezwolenie (roczne
lub tygodniowe) na wędkowanie metodą wnoszenia zestawu nie może zatrzymać
więcej niż 5 kg ryb autochtonicznych, nawet wtedy, gdy posiada także i normalne
zezwolenie terenowe.
2. Zasady wędkowania metodą wnoszenia zestawu:
2.1. Wędkarz może łowić 2 wędkami, a każda z nich może być zaopatrzona w jeden
haczyk z jednym ostrzem. Stosowanie przypon włosowych i nieżywej przynęty jest
obowiązkowe.
2.2. Stosowanie linki plecionej jako głównej żyłki jest zabronione, można ją użyć
jedynie jako przypona do haczyków. Maks. długość linki leadcore (z rdzeniem
ołowianym przeciw małżom) wynosi 1 metr.
2.3. Wędkowanie jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonym miejscu wędkarskim,
przynależnym do danego zezwolenia.
2.4. Na przybieżnych miejscach wędkarskich wędki należy zarzucać prostopadle do
linii brzegowej. Zbaczanie jest dozwolone w granicach wyznaczonego miejsca
wędkarskiego, nie przeszkadzając innym wędkarzom.
2.5. W przypadku wędkowania z pojazdu wodnego zestaw można zarzucać także na
bok, nie zakłócając innych wędkarzy. W tym przypadku odległość między dwoma
markerami nie może przekraczać 50 metrów.
2.6. Każdy wędkarz może użyć 2 markery H lub stojace, które od zmierzchu do świtu
należy oświetlić. Po zakończeniu łowienia markery należy usunąć z wody.
2.7. Na obszarze między miejscem wędkarskim a przynależną do niego boją inny
wędkarz może przebywać jedynie za zgodą uprawnionego wędkarza.
2.8. Umieszczenie zestawu może nastąpić zarzucaniem z brzegu lub wnoszeniem za
pomocą łodzi. Stosowanie łódek pokarmowych jest zabronione.
2.9. W przypadku wędkowania metodą wnoszenia zestawu za sprzęt będący pod
ochroną i nadzorem uważana jest - w przypadku, gdy wędkarz posiada akustyczny i
świetlny sygnalizator brań – wędka, jeżeli wędkarz:

- przebywa w odległości maks. 50 metrów od niej, w obrębie wyznaczonego miejsca
wędkarskiego,
- znajduje się na wodzie w celu męczenia, wypuszczania ryby lub umieszczenia
pokarmu albo zestawu.
3. Zasady delikatnego traktowania:
3.1. Zabrania się zabierać lub przechowywać większą niż 5 kg ilość ryb
autochtonicznych! Zakaz przechowywania obowiązuje także w nocnej porze.
3.2. Zgodnie z ideą delikatnego traktowania ryb złowione okazy po sfotografowaniu I
zmierzeniu należy niezwłocznie i delikatnie wypuścić do wody!
3.3. Rybę wolno pozostawić na brzegu jedynie na czas fotografowania, przy ciągłym
polewaniu! Fotografowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z pozycji kucania lub
klękania, nad materacem karpiowym. Zabrania się fotografowania na stojąco!
3.4. W celu realizacji delikatnego traktowania ryb obowiązkowo należy posiadać i
stosować następujący sprzęt:
- Łódź. (Zmęczenie ryby dozwolone jest jedynie z łodzi stojącej nad nią, zabrania się
ciągnięcia jej do brzegu).Obowiązkowym wyposażeniem łodzi jest – oprócz akcesorii
przepisowych - materac karpiowy służący do wynoszenia ryby na brzeg.
- Duży, dobrej jakości i grubo wyściełany materac karpiowy z materiału
wodoszczelnego. (Ryby należy umieścić na zwilżonym materacu karpiowym)
- Gęsto tkana podrywka rozmiaru min. 90x90 cm.
- w celu podtrzymania niezakłóconego ruchu łódek, należy stosować przyrząd do
zatopienia żyłki.
- Środek do dezynfekcji ust.
3.5. Oznakowanie i ranienie złowionych ryb jest surowo ZABRONIONE!
(Oznakowanie złowionych ryb normalnie stosowanymi metodami może wykonywać
jedynie osoba uprawniona do tego i wyznaczona przez spółkę Tisza-tavi
Sporthorgász Kft., umożliwi to uzyskanie informacji o wędrówce i wzroście
złowionych później ryb.)
3.6. Zdjęcia złowionych ryb można opublikować na stronie internetowej
www.sporthorgasz.eu. Apelujemy do wędkarzy, aby w miarę możliwości przysyłali
zdjęcia ryb ważących powyżej 10 kg na adres e-mailowski info@sporthorgasz.eu, to
my już zadbamy o ich umieszczenie na internecie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się aktualne
przepisy Regulaminu Wędkowania na jeziorze Cisa, a ujęte w nim zasady są
obowiązkowe.

