
Zasady łowiska Linear: 

Łowisko Linear stara się traktować wszystkich odwiedzających z należytym 

szacunkiem. Bardzo niewielu odwiedzających jest proszonych o opuszczenie 

łowiska, gdy zasady zostaną złamane. W takich przypadkach, gdy wędkarzom 

powiedziano, aby nie parkować pojazdów na trawie, rozładowując swój sprzęt w nieautoryzowanych 

miejscach, gdzie może istnieć zagrożenie dla siebie lub innych, palenia ognisk na brzegach łowisk, 

obrażanie innych wędkarzy oraz pozostawianie wędzisk bez opieki i pozostawianie śmieci. 

Linear jest profesjonalnym łowiskiem tylko dla wędkarzy. Lodzie, pontony oraz pikniki są niedozwolone. 

 

• Nie wolno używać spomba (Podajnik zanęty), chyba że jest on używany w 

połączeniu z "spławikowym" dodatkiem (jeśli nie masz go przy sobie, 

można go zakupić na łowisku). Ma to pomóc w zapobieganiu tonięcia 

podczas zerwania podajnika. 

• Nęcenie białymi robakami jest zabronione (spodding). Mogą być one 

użyte tylko jako przynęta lub w woreczku PVA lub w koszyku zanetowym. 

Maksymalna ilosc bialych robakow uzyta na 24h wedkowania to 2 litry.  

• Samochody muszą być zaparkowane na parkingu. Nie blokuj ani nie parkuj przed żadnymi 

bramami, jeśli zablokujesz bramę, możesz zostać poproszony o opuszczenie łowiska. 

• Wędkarze nie mogą zatrzymywać swoich samochodów w dowolnym miejscu na głównej 

drodze B4449 lub przy wjeździe do Manor Farm Lake & St. Johns. 

• Wędkarze wędkujący na Hardwick Lake & Smiths Pool powinni zostawić swoje pojazdy 

tylko na głównym parkingu w Hardwick, chociaż wolno im rozładowywać sprzęt wzdłuż 

trasy prowadzącej do Brasenose i sąsiadującymi dwoma wodami. 

• Zakaz parkowania na trawie na terenie łowisk. Jeśli złamiesz tę zasadę, zostaniesz 

poproszony o opuszczenie łowiska, bez względu na to, z jak daleka przyjechałeś. 

• Nie wolno rezerwować stanowisk - jedyne wyjątki są następujące:  

A) Jeśli rozmawiałeś już z jednym z pracowników łowiska i zapłaciłeś za stanowisko 

podczas rozstawiania sprzętu. B) Możesz położyć wiaderko po przybyciu i wybrać 

stanowisko, ale musisz natychmiast wrócić do samochodu, załadować swój sprzęt i wrócić 

wybrane stanowisko. Jeśli wiaderko zostanie pozostawione na stanowisku dłużej niż 45 

minut, personel go usunie. 

• Można stosować haki z zadziorem lub bez. Uwaga: Zasady na Hunts Corner Pond mogą 

się różnić od zasad na jeziorach głównych - Zapoznaj sie z informacjami na tablicy przy 

jeziorze Hunts Pond. 

• Wędziska muszą być pod stalą opieka. 

• Dozwolone są maksymalnie trzy wędki oraz musisz posiadać odpowiednią licencje 

wędkarska (rod licence).  

• Należy pamiętać, że po rozstawieniu sprzętu, oplata będzie obowiązywać od tego czasu. 

Jeśli nie zamierzasz wędkować w nocy, musisz opuścić opuścić stanowisko na czas. Jeśli 

będziesz nocować na stanowisku zostaniesz obciążony biletem na zakup wędkowania na 2 

wędki. 

• Maty muszą być używane przez cały czas wędkowania podczas nastawienia na karpie, 

szczupaki, sumy i duże ryby innych gatunków. 

• Zakaz używania dronów, lodzi zanetowych, radia, broni, ognia. Zakaz pływania, pikników 

oraz nadużywania alkoholu. 

• Psy musza być pod stalą opieka oraz musza być na smyczy. 

• Nie ma żadnych ograniczeń na przynęty, ale wszystkie przynęty, takie jak nasiona, 

orzechy, groch i fasola, muszą być dobrze nasączone, dobrze ugotowane i używane z 

umiarem (Jak w przypadku białych robaków). 



 

• Zakaz używania zestawów z przymocowanym na stale ciężarkiem. Maty do odhaczania 

powinny być używane przez cały czas. Zestawy będą sprawdzane przez pracowników 

łowiska. 

• Zakaz wędkowania na żywca (szczupak lub sum) od 31.03 do 01.10  

• Zakaz używania żywca z innych zbiorników.  

• Zakaz przenoszenia ryb pomiędzy zbiornikami. Ryby powinny być wypuszczone do tego 

samego zbiornika. Zakaz zabierania ryb. 

• Wędkowanie z nastawieniem na drapieżnika (szczupak) dozwolone jest tylko w miesiącach 

zimowych od 01.10 do 31.03  

• Brodzenie nie jest dozwolone, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia innego wędkarza w 

obszarach płytkiej wody. Proszę nie brodzić na żadnej z naszych wód, w celu ustawienia 

przynęty. Zawsze kładź własne bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. 

• Jeziora znajdują się na terenie prywatnym, więc nie powinieneś robić nic, aby 

przeszkadzać innym, nie hałasować. 

• Jeśli łowisz w tylnej części łowiska Smiths Pool, NIE MOZESZ przekroczyć walu z 

Brasenose-One, aby wyładować swój sprzęt, grunt jest śliski i niebezpieczny. Cały sprzęt 

musi zostać rozładowany przy końcu Smiths Pool, następnie należy iść wzdłuż tego brzegu, 

aby dotrzeć do stanowiska. 

• Korzystanie z grilla jest dozwolone, ale nie może on dotykać ziemi. Jeśli użyjesz 

jednorazowego grilla i spalisz trawę, zostaniesz poproszony o opuszczenie łowiska.  

• Wędkarze wędkujący na Oxlease Lake muszą poczekać na parkingu przy Hardwick, aż do 

momentu otwarcia bramy tego jeziora. - Nie należy blokować bramy Oxlease i parkować 

wzdłuż trasy przylegającej do Newlands Angling Club, bo zostaniesz poproszony o 

opuszczenie łowiska. 

• Jeśli wędkujesz na stanowisku z druga osoba, możecie używać tylko 2 wędzisk na osobę, 

chyba ze zajmujecie duże (podwójne) stanowiska- jest ich kilka na terenie łowiska. Jeżeli 

jesteście nie pewni, należy rozpocząć wędkowanie z dwoma wędziskami na osobę, 

następnie skontaktować się z obsługa łowiska. 

• Zestawy Beach-Caster są dozwolone, ale nie można ich używać w pobliżu gęstej trawy lub 

zaczepów, dlatego należy cały czas obserwować wędkę, aby uniknąć przechwycenia 

przynęty przez ptactwo. W tym samym czasie można użyć tylko jednego zestawu. Co 

najważniejsze, ołów i pływak muszą być zaprojektowane tak, aby mogły spaść lub oderwać  

się od zestawu, jeśli zestaw zostanie zerwany. 

• Zakaz pozostawiania śmieci. 

• Bilety można wykupić od kontrolerów, którzy patrolują łowiska. 

• Po przybyciu możesz zacząć wędkować w wybranym przez siebie jeziorze, a następnie 

zapłacić kontrolerowi, gdy przyjdzie na twoje stanowisko. Nie przyjmujemy rezerwacji na 

bilety dzienne - jedyne rezerwacje, które możliwe są w przypadkach zawodów lub 

rezerwacjach stanowisk dla osób niepełnosprawnych, rezerwacjach dla ponad dziesięciu 

osób oraz podczas filmowania lub działaniach PR. 

 

 

Na naszych wodach prawie zawsze są wolne stanowiska, nawet w najbardziej ruchliwych okresach. 

Oczekujemy wysokiej kultury osobistej każdego odwiedzającego nasze wody. 

Przez dłuższy czas nie można przetrzymywać karpia, szczupaka, suma ani żadnej innej ryby - 

worki karpiowe nie są dozwolone. Pływaki są dozwolone do przetrzymania ryb na czas do 30 minut, 

podczas gdy przygotowywane są maty, wagi i aparaty.(Więcej informacji na temat pływaków można 

znaleźć na naszej stronie pod działem "Zasady"). 

 



 


