
REGULAMIN  
  

  WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W KOLE PZW NR 1 

SULECHÓW NA ROK 2019  
  

§ 1 [ Postanowienia wstępne ]  

  

  

1. W roku 2019 w Kole PZW Nr 1 w Sulechowie prowadzone będą dwa rodzaje 

współzawodnictwa:  

  

• współzawodnictwo sportowe o Spławikowe Grand  Prix 2019.  

  

• współzawodnictwo sportowe o tytuł „Najwszechstronniejszy Wędkarz Roku” Koła PZW  

  

Nr 1 w Sulechowie.  

  

  

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

  

3. Współzawodnictwo w cyklu „Spławikowe GP 2017” oraz „Najwszechstronniejszy  

Wędkarz Roku” Koła PZW Nr 1 w Sulechowie, prowadzone jest w dwóch kategoriach: 

SENIOR, JUNIOR (pod warunkiem uczestnictwa min. 3 zawodników).  

  

§ 2 [ Warunki uczestnictwa we współzawodnictwie ]  

  

  

1. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć członkowie Koła posiadający opłacone 

składki członkowskie którzy wnieśli ustaloną przez zarząd Koła dodatkową składkę na 

organizację zawodów.  

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje wizerunku i danych osobowych w postaci 

Nazwiska i Imienia. Brak zgody oznacza rezygnację z udziału w cyklu zawodów.   

  

§ 3 [ Regulamin współzawodnictwa ]  

  
  

1. Uczestnicy współzawodnictwa  „Spławikowe  GP  2019  ‘’oraz  „Najwszechstronniejszy 

Wędkarz Roku” zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach wędkarskich 

organizowanych przez Zarząd Koła, ujętych w rocznym planie zawodów (grupa A pkt. od  

  

 1 do 6 i grupa B pkt. Od 7 do 16).    



2. Do   punktacji   zawodów   w   cyklu   „Spławikowe   GP   2019”   Koła   PZW Nr   1 w 

Sulechowie w kategorii SENIOR i JUNIOR, zaliczane będzie 5 z 6 imprez grupy A  

w których uczestnik otrzymał najmniejszą liczbę punktów.   

         

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

Sulechowie zaliczane będzie 9 z 10 imprez z grupy B w których uczestnik brał udział. W 

przypadku braku pokrywy lodowej która uniemożliwi przeprowadzenie podlodowych 

mistrzostw koła, zaliczane będzie 8 z 9 imprez.  

  

4. Wszystkie zawody będą rozgrywane systemem sektorowym. Ilość sektorów będzie 

uzależniona od ilości uczestników i zróżnicowania akwenu. 

 

5. W przypadku zorganizowania zawodów dodatkowych nieujętych w rocznym kalendarzu, 

wyniki nie są zaliczane do żadnego współzawodnictwa.  

  

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

zmniejsza się o ilość zawodów odwołanych.  

  

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

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

z niedostępnością łowiska (np. stan powodziowy). Decyzję o zmianie łowiska podejmuje  

Zarząd Koła.  

  

8. Wszystkie informacje dotyczące czasu zawodów oraz dozwolonych metod połowu w danej 

imprezie ujęte zostały w kalendarzu imprez w rubryce UWAGI i nie podlegają zmianą w 

trakcie sezonu .  

  

§ 4 [ Regulamin punktacji ]  

  

  

Zawodnik zdobywa punkty za:  

  

  

1. 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  
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I  1  VI  6  

 

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. Zwycięzcą w klasyfikacji Spławikowego GP koła 2019 i „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. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia współzawodnictwa, zawodnicy 

zajmują miejsca równorzędne.  

  

§ 5 [ Nagrody ]  

  

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

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.  

  

2. Zwycięzcy współzawodnictw otrzymują bon towarowy (150 zł), puchar oraz dyplom. 

Zdobywca 2 miejsca bon towarowy (100 zł), puchar oraz dyplom. Zdobywca 3 miejsca bon 

towarowy (50 zł), puchar oraz dyplom.  

  

XI   



3. Wręczanie nagród następuje na Walnym Zgromadzeniu Koła w kolejnym roku.  

  

  

§ 6 [ Postanowienia końcowe ]  

  

1. Członek Koła który zgłosił chęć uczestnictwa w zawodach, ponosi koszty związane z 

przygotowaniem zawodów w formie dobrowolnej składki na organizację zawodów w 

wysokości ustalonej przez organizatora. W przypadku zgłoszenia i późniejszej rezygnacji 

z udziału w zawodach, w kolejnych zawodach w których będzie uczestniczył wnosi składkę 

powiększoną o 100% tytułem rekompensaty kosztów poniesionych przez Koło przy 

organizacji 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. 

Decyzję o usprawiedliwieniu wcześniejszego zakończenia zawodów podejmuje sędzia 

główny zawodów.  

  

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

ważenie ryb, obecny powinien być uczestnik zawodów z sąsiedniego stanowiska którego 

wynik został ustalony.  

 

4. Od momenty zakończenia zawodów do momentu ważenia, ryby w stanie żywym pozostają 

w siatce w wodzie.  Po zważeniu zostają wypuszczone do wody. Niezastosowanie się do 

tego wymogu powoduje automatyczną dyskwalifikację w zawodach.  

 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia bądź złamania przepisów ogólnych oraz 

pozostałych zasad ustalonych przez organizatora zawodów, sędzia główny ma prawo 

udzielić upomnienia.  

  

6. Zawodnik który mimo jednokrotnego upomnienia przez sędziego głównego nadal nie 

dostosuje się do ustalonych zasad zostaje zdyskwalifikowany w zawodach i w zawodach 

tych nie otrzymuje punktów.  

  

7. W trakcie rozgrywania cyklu zawodów, nie można dokonywać zmian w niniejszym 

regulaminie.  

  

  ZARZĄD KOŁA NR 1 W SULECHOWIE  

                                                                                                                     KAPITANAT SPORTOWY  


