
 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W KOLE PZW 

NR 1 SULECHÓW NA ROK 2016 

§ 1 [ Postanowienia wstępne ] 

1. W roku 2016 w Kole PZW Nr 1 w Sulechowie prowadzone będą dwa rodzaje 

współzawodnictwa: 

 współzawodnictwo sportowe o tytuł „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” Koła 

PZW Nr 1 w Sulechowie, 

 współzawodnictwo sportowe o tytuł „Łowca okazów” Koła PZW nr 1 w Sulechowie. 

2. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 1 Sulechów. 

3. Współzawodnictwo w cyklu „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” Koła PZW Nr 1  

w Sulechowie, prowadzone jest w dwóch kategoriach: SENIOR, JUNIOR (pod 

warunkiem uczestnictwa min. 3 zawodników). 

4. Współzawodnictwo o tytuł „Łowca okazów” Koła PZW nr 1 w Sulechowie, prowadzone 

jest w jednej kategorii (OPEN) w 6 kategoriach (1. Płoć 2. Leszcz 3. Karp 4. Szczupak 5. 

Okoń 6. Pozostały gatunek nie ujęty w poprzedniej kategorii np. lin, karaś, sum, brzana 

itp.). 

§ 2 [ Warunki uczestnictwa we współzawodnictwie ] 

1. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Koła, nie obciążeni 

aktualną karą związkową oraz posiadający opłacone składki (członkowskie i na ochronę  

i zagospodarowanie wód tzw. „okręgowe”).  

2. Uczestnictwo we współzawodnictwie „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” nie 

wyklucza możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie o tytuł oraz  „Łowca okazów” 

Koła PZW nr 1 w Sulechowie i odwrotnie. 

§ 3 [ Regulamin współzawodnictwa ] 

1. Uczestnicy współzawodnictwa „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” oraz „Łowca 

okazów” Koła PZW Nr 1 w Sulechowie, zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach 

wędkarskich organizowanych przez Zarząd Koła,  ujętych w rocznym planie zawodów 

(grupa A,   pkt. od 1 do 10). 



 

 

2. Do punktacji zawodów w cyklu „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” Koła PZW Nr 1  

w Sulechowie w kategorii SENIOR i JUNIOR, zaliczane będzie 8 z 10 imprez w których 

uczestnik otrzymał najmniejszą liczbę punktów. 

3. Do punktacji zawodów w cyklu „Łowca okazów” Koła PZW Nr 1 w Sulechowie  zaliczane 

będzie 10 imprez w których uczestnik brał udział. 

4. Zawody w których bierze udział co najmniej 16 zawodników, mogą być rozgrywane 

systemem sektorowym. Decyzję o rozgrywaniu zawodów systemem sektorowym oraz  

o ilości sektorów, każdorazowo podejmuje organizator. 

5. W przypadku zorganizowania zawodów dodatkowych, nie ujętych w rocznym kalendarzu, 

wyniki nie są zaliczane do żadnego z współzawodnictwa.  

6. W przypadku odwołania zawodów, ilość zaliczanych zawodów do współzawodnictwa 

zmniejsza się o ilość zawodów odwołanych. 

7. Terminy oraz miejsce rozgrywania zawodów wędkarskich, ujęte w Planie Zawodów nie 

mogą ulec zmianie. Wyjątkiem jest brak możliwości zorganizowania zawodów w związku 

z niedostępnością łowiska (np. stan powodziowy).   

§ 4 [ Regulamin punktacji ] 

Zawodnik zdobywa punkty za: 

1. Udział w zawodach. Punkty do klasyfikacji liczone są następująco: za I m-ce 1 pkt., za 2 

miejsce – 2 punkty, za 20 miejsce – 20 punktów  itd. 

2. Zawodnik/nicy nie biorący udziału w zawodach, otrzymuje/ją sumę punktów 

zawodnika/ów sklasyfikowanego/nych na ostatnim miejscu w danych zawodach +1 pkt., 

np. 19+1=20. 

3. W zawodach rozgrywanych systemem sektorowym, zajęte miejsce w zawodach ustala 

się sektorowo. Przy równej ilości punktów w sektorach decyduje waga złowionych ryb. 

Punktacja za zajęte m-ce w zawodach wędkarskich 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 

I 1 VI 6 XI 11 XVI 16 XXI 21 

II 2 VII 7 XII 12 XVII 17 XXII 22 

III 3 VIII 8 XIII 13 XVIII 18 XXIII 23 

IV 4 IX 9 XIV 14 XIX 19 XXIV 24 

V 5 X 10 XV 15 XX 20 XXV 25 

 

 



 

 

4. W klasyfikacji o tytuł „Łowca okazów” Koła PZW Nr 1 w Sulechowie, zawodnik zostanie 

sklasyfikowany pod warunkiem złowienia okazu w poszczególnej kategorii. 

 

Limity wagowe (minimalne) dla klasyfikacji „Łowca okazów” dla poszczególnej kategorii w kg 

Amur Boleń Brzana Certa Głowacica Jaź 

10,0 3,0 2,5 0,8 10,0 2,0 

Karaś 
Karaś 

srebrzysty 
Karp Kleń Leszcz Lin 

1,0 1,2 8,0 2,0 2,5 1,5 

Lipień 
Łosoś 

szlachetny 
Miętus Okoń Płoć 

Pstrąg 
potokowy 

0,8 8,0 1,5 1,0 0,7 1,5 

Pstrąg tęczowy 
Pstrąg 

źródlany 
Rozpiór Sandacz Sieja Sum 

2,5 1,0 0,8 5,0 1,5 15,0 

Szczupak Świnka Tołpyga Troć jeziorowa Troć wędrowna Węgorz 

8,0 1,2 10,0 3,0 5,0 2,0 

Wzdręga      

0,7      

 

 

5. Zwycięzcą w klasyfikacji „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” na dany rok zostaje 

zawodnik (zawodniczka), który zgromadzi najmniejszą ilość punktów. W przypadku 

jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej decydują większa 

ilość wyższych miejsc w zawodach. Jeżeli nadal nie nastąpi rozstrzygnięcie,  

o zwycięstwie decyduje wyższa łączna waga ryb złowionych przez zawodnika podczas 

zawodów branych pod uwagę w danych klasyfikacjach końcowych, zgodnie z § 3. 

6. Zwycięzcą w klasyfikacji o tytuł „Łowca okazów” w poszczególnej kategorii na dany rok 

zostaje zawodnik (zawodniczka), który złowi największą rybę w obrębie danego gatunku 

(kategorie od 1 do 6). W przypadku złowienia kilku medalowych ryb różnych gatunków 

(kategoria 6) o zwycięstwie w tej kategorii decyduje ta ryba, której masa liczona od limitu 

wagowego (tabela) jest największa. 

Przykład: Złowiono amura o masie 10,2 kg oraz bolenia o masie 3,5 kg. Wyniki wagowe 

od limitu minimalnego: amur: 0,2 kg; boleń: 0,5 kg. Zwycięża zawodnik, który złowił 

bolenia. 

 

 

 

 



 

 

§ 5 [ Nagrody ] 

1. Wyniki współzawodnictwa ustalane są  na podstawie protokołów z zawodów i są 

ogłaszane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. 

2. Zwycięzca współzawodnictwa „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” otrzymuje bon 

towarowy (150zł), puchar oraz dyplom, zdobywca 2 miejsca bon towarowy (100zł), 

puchar oraz dyplom, zdobywca 3 miejsca bon towarowy (50zł), puchar oraz dyplom. 

3. Zwycięzca współzawodnictwa o tytuł „Łowca okazów” w poszczególnej kategorii 

otrzymuje statuetkę oraz dyplom. 

4. Wręczanie nagród następuje na Walnym Zgromadzeniu w kolejnym roku. 

 

§ 6 [ Postanowienia końcowe ] 

1. Uczestnik,  który zgłosił chęć uczestnictwa, ponosi koszty związane  

z przygotowaniem zawodów w formie dobrowolnej składki na organizację zawodów  

w wysokości ustalonej przez organizatora. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału, 

w kolejnych zawodach wnosi składkę powiększoną o 100% tytułem rekompensaty 

kosztów  poprzednich zawodów w których nie uczestniczył. 

2. Zawodnik w uzasadnionym przypadku, może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając 

ten fakt sędziemu. Jego wynik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników 

zawodów. 

3. Podczas ważenia ryb złowionych przez zawodnika, poza sędzią odpowiedzialnym za 

dane zawody, obecny powinien być uczestnik zawodów z sąsiedniego stanowiska.  

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia bądź złamania przepisów ogólnych oraz 

pozostałych uzgodnionych podczas zawodów, sędzia ma prawo udzielić upomnienia. 

5. Zawodnik, który mimo jednokrotnego upomnienia przez sędziego nadal narusza 

regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany i za dane zawody nie otrzymuje punktów. 

6. W trakcie roku nie może być zmian w powyższym regulaminie. 

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA NR. 1 W SULECHOWIE 

          KAPITANAT SPORTOWY 


