
Exeter i Okręgowe Stowarzyszenie Wędkarskie 

OGÓLNE ZASADY POŁOWOWE 

1. Członkostwo jest ograniczone dla posiadaczy aktualnego zezwolenia Stowarzyszenia na nazwisko 

właściciela. 

2. Przed rozpoczęciem wędkowania wszyscy członkowie muszą posiadać aktualną ustawową licencję 

wędkarską EA. 

3. Należy przestrzegać wszystkich regulaminów i umów z właścicielami terenu. 

4. Członkowie zobowiązani są do współpracy ze strażnikami stowarzyszenia, gdy zostaną o to 

poproszeni. 

5. Wędkowanie na wodach Stowarzyszenia jest ograniczone wyłącznie do metody linki i wędki, 

używanie toksycznych substancji lub przynęt w wodach jest zabronione, wszystkie złowione ryby 

muszą być wypuszczone żywe i w dobrym stanie. 

5a. Przemieszczanie ryb z jednego stawu lub wody do drugiego jest surowo zabronione. 

5b. Odważniki ołowiane lub odważników innych niż zatwierdzone są uważane za substancje 

toksyczne w rozumieniu reguły 5. 

5c. Używanie ochotki jest zabronione od 1 marca do 31 października włącznie. 

5d. Członkowie mogą używać i zatrzymywać nie więcej niż 

6 żywych przynęt w dowolnym okresie 24 godzin; rozmiary ryb nie mogą przekraczać 6 cali długości. 

Wszystkie śmieci muszą zostać usunięte z wód Stowarzyszenia i przyległych terenów pozostawionych 

w czystości i porządku. Za wszelkie śmieci w pobliżu miejsca do wędkowania członka uważa się ich 

odpowiedzialność i należy je usunąć; nieprzestrzeganie spowoduje wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego wobec przestępców. 

1. Nadmierny hałas lub przeszkadzanie innym jest zabronione. 

2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wysuwane wobec 

członków wynikające z zaniedbania członka lub osób trzecich. 

3. Wędkowanie na wodach Stowarzyszenia jest normalnie zarezerwowane dla użytku członków 

(chyba że zostało to wcześniej uzgodnione), zgodnie ze szczegółami publikowanymi w aktualnej 

książeczce członkowskiej Stowarzyszenia lub okresowo reklamowanymi. 

4. Decyzje dotyczące Stowarzyszenia mogą być zatwierdzone tylko przez Komitet lub Trust. W 

przypadku, gdy sprawa wpływa na Statut Stowarzyszenia, zwoływane jest coroczne Walne Zebranie 

członków seniorów w celu ustalenia sprawy przed podjęciem decyzji. 

5. Wszelkie spory w sprawach Stowarzyszenia i inne istotne sprawy należy kierować do Gł. 

Sekretarza do podjęcia decyzji. 

6. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa i może, według uznania Komitetu 

/ Powiernika, zablokować prawa członkowskie każdemu członkowi, w przypadku którego 

stwierdzono poważne naruszenie zasad Stowarzyszenia. 



7. O ile nie zezwolono inaczej, juniorzy nie będą mogli łowić na wodach Stowarzyszenia po zmroku, 

chyba że towarzyszy im starszy członek, nie więcej niż dwóch juniorów w towarzystwie jednego 

starszego członka. 

8. Wędkarze nie mogą kopać brzegów, rozpalać ognia ani niszczyć drzew na wodach Stowarzyszenia. 

9. Używanie gafli jest surowo zabronione. 

10. Maksymalnie dwie wędki na dowolnej wodzie Stowarzyszenia z wyjątkiem: Fenneck gdzie tylko 

jedna wędka jest dozwolona. Na kanale Exeter, rzece Creedy i Weirfield 3 wędki mogą być używane 

przez cały rok, pod warunkiem; wszystkie wędki muszą znajdować się w jednym stanowisku i nie 

mogą przeszkadzać innym wędkarzom. 1 października do 31 marca 3 wędki mogą być używane w 

Abbrook Pond. 

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu 

7. Zakaz połowów z łodzi na wodach E.D.A.A 

8. Zakaz nocowania na kempingu bez nocnego zezwolenia na wędkowanie w Sampford Peverell, 

Abbrook Pond i Weirfield. 

9. Funkcjonariusze stowarzyszenia będącego prezesem. Gł. Sekretarz, skarbnik, powiernicy lub inny 

członek komitetu upoważniony przez komitet nie będzie ponosił żadnej osobistej odpowiedzialności 

za jakiekolwiek obowiązki właściwie wykonywane w imieniu stowarzyszenia, a działający w ten 

sposób funkcjonariusz będzie zwolniony z odpowiedzialności z majątku klubu. 

10. Obszar naprzeciw podanej długości zawodów plus 50 metrów od końcowych stanowisk będzie 

zamknięty dla wędkowania od północy do końca meczu. 

 

 

ZASADY ZAWODÓW E&DAA 

1. Wszystkie zawody będą prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami wędkowania AT i E & DAA. 

2. Wstęp na wszystkie zawody (mecz bożonarodzeniowy z biletem) należy wcześniej zarezerwować, 

dzwoniąc do sekretarza zawodów. 

Proszę zanotować; żadne rezerwacje nie będą przyjmowane po godzinie 12:00 w sobotę 

poprzedzającą zawody. 

2a Wejście na mecz bożonarodzeniowy odbywa się za biletem, do nabycia w lokalnych sklepach ze 

sprzętem lub u Sekretarza Meczu, plakaty będą wywieszane w agencjach z dokładnymi szczegółami. 

3. Zawodnikom nie wolno łowić ze stanowisk zarezerwowanych na zawody na 24 godziny przed 

wszystkimi zawodami (nie dotyczy wód prywatnych). 

4. Opcjonalne „stanowiska” będą dostępne na wszystkich zawodach dla seniorów (nie są dostępne 

dla osób poniżej 16 roku życia). 

5. Wpisowe do rozgrywek klubowych dla seniorów wyniesie 2,00 GBP, z czego 



1,00 GBP zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne „End of Series”. 50 pensów będzie 

podstawową opłatą za miejsce, a 50 pensów zostanie przeznaczone na wydatki reprezentacji 

narodowej lub mecz bożonarodzeniowy 

5a. Opłata startowa juniora na zawody klubowe będzie podstawową opłatą w wysokości 

1,00 GBP, z nagrodami w postaci kuponów. 

 

5b. Wpisowe na mecz bożonarodzeniowy wynosi 10 £ dla seniorów i 1,00 £ dla juniorów, nagrody 

pieniężne nie zostaną wypłacone. 

6. Wszystkie rozgrywki klubowe będą dostępne tylko dla członków rocznych. 

 

7. Zezwolenia E & DAA należy okazać podczas losowania lub na żądanie 

 

8. Zawodnicy nie będą ważeni, jeśli w obszarze ich stanowiska będzie jakikolwiek śmieci. 

 

9. Wędkarze mogą przed rozpoczęciem meczu; wymieżyć głębokości, i wymieszać zanętę. 

 

10. E&DAA zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w jakichkolwiek zawodach. 

 

11. Zawodnicy, którzy nie honorują rezerwacji na mecz i którzy nie anulowali wcześniej rezerwacji, 

zostaną wykluczeni ze wszystkich przyszłych meczów do czasu uiszczenia nieodwołanej opłaty za 

stanowisko. 

 

12. Na stawach Kia-ora maksymalna waga jednej siatki to 75 funtów. 

 

Co najmniej 10 zawodników, musi sie zapisać aby złote stanowisko się liczyło 

 

ZASADY DLA WĘDKARZY KARPI I SZCZUPAKÓW 

 

• Wędkarze karpi i szczupaków muszą zawsze posiadać odpowiedni podbierak, matę do odhaczania, 

narzędzia antyseptyczne i do odhaczania i muszą być używane 

• Minimalny rozmiar podbieraka to 36 cali 

• Użyj worka na karpie / szczupaki, jeśli jest to absolutnie konieczne, maksymalny dozwolony czas 

przetrzymywania ryby tylko 10 minut 



• Aby zabić wirusy, po użyciu należy zawsze wysuszyć podbierak, worki na karpie i maty na słońcu 

• Nie używaj wygiętych haków o długim trzonku 

• Żadnych zamocowanych na stałe ciężarków ani innego zestawu, który mógłby uwiązać rybę  

• Nie wolno przetrzymywać karpi / szczupaków w siatce 

• Wędkarze szczupaków muszą zawsze używać stalki o wytrzymałości minimum 30 funtów 

• Minimalna wytrzymałość żyłki 15lb 

• Tylko haczyki bezzadziorowe lub zgniecione 

• Wędkarze karpi są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących pielęgnacji ryb The Carp 

Society 

• Wędkarze szczupaków są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących pielęgnacji ryb The 

Pike Anglers Club GB. Wędkarze szczupaków / karpi powinni mieć i stosować środki odkażające dla 

ryb 

• Zakaz używania plecionki jako linki głównej dla karpia 

 


