
Regulamin zawodów okręgowych na 2017 r. (Spławik)                  

1. Mistrzostwa Okręgu rozgrywane będą w klasyfikacji drużynowej (kobieta, kadet, junior, 
senior) i indywidualnej. Prawo startu mają zawodnicy - Mistrz Okręgu z 2016r, Kadra Okręgu, 
Mistrzowie kół i klubów, seniorzy sklasyfikowani w GPO za 2016r. z miejsc od 16-30, wszyscy 
zgłoszeni kadeci U-15, juniorzy U-20, kobiety i młodzieżowcy U-25(łowiący w sektorach 
seniorskich) oraz zawodnicy, którzy brali udział w zawodach z cyklu GPO poprzedzających 
Mistrzostwa do pojemności łowiska (liczy się kolejność zapisów).  

2. GP Okręgu rozgrywane będzie w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.                                                         
Klasyfikacja ind. W kat. kobiet, juniorów (do 18 roku życia, wspólny sektor), senior (trzy 
sektory) gdzie do rocznej GP wliczane będą wszystkie zawody i MO, z których każda tura 
będzie liczona, jako oddzielne zawody z odliczeniem jednego najgorszego wyniku.                                                           
Do klasyfikacji drużynowej zgłaszamy 4-osobowe drużyny kół i klubów (trzech seniorów, 
junior lub kobieta). Równorzędnie będzie prowadzona klasyfikacja Klubowa, w której liczeni 
będą trzej seniorzy.  W trakcie sezonu zawodnik może startować tylko w jednej drużynie. 
Dopuszcza się zamianę zawodnika w razie nieobecności pod warunkiem, iż dany zawodnik nie 
startował w danym roku w innej drużynie. Dopuszcza się również start drużyny w niepełnym 
składzie, a za brak zawodnika drużyna dostaje tyle punktów sektorowych ile starowało w nim 
zawodników plus jeden. Punkty karne za nieobecność zawodnika w danych zawodach, 
doliczane będą z najliczniejszego sektora, z całego cyklu GPO 2017, a nie jak dotychczas z 
zawodów, w których nieobecność nastąpiła plus jeden punkt. Losowanie sektorów i 
stanowisk w sektorach seniorskich, odbędzie się komputerowo. W kat. juniorów i kobiet 
losowanie stanowisk odbywać się będzie ręcznie. Przed każdymi zawodami powołana będzie 
komisja złożona z trzech zawodników, która sprawdzi poprawność losowania. Ustala się w 
kat. seniorów turę 4-ro godzinną a w kat. kobieta-junior 3-rzy godzinną (Oddzielny sektor i 
oddzielna klasyfikacja).  

3. Zapisy przyjmowane będą do czwartku poprzedzającym zawody(po tym terminie zawodnicy i 
drużyny nie będą zapisywani), wyjątkiem będą zawody o Mistrzostwo Okręgu gdzie termin 
zgłoszeń upływa w piątek na jeden tydzień przed zawodami. Zapisy wyłącznie u kol. Adama 
Suchoraba telefonicznie lub mailowo pzw.adam.suchorab@gmail.com 

4. Przesunięta zostaje godzina zbiórki na godz. 7.00, Oprócz pierwszych i ostatnich zawodów z 
cyklu GPO – gdzie zbiórka będzie na godz. 8.00.                                                                      
Opłatę startową w wys. 40zł można będzie uiścić na łowisku przed zawodami. (zawodnicy 
powołani do Kadry Okręgu są zwolnieni z opłaty startowego – koszty kap. Sportowego) 
Kobiety i juniorzy są również zwolnieni z opłat startowego. Wpisowe w części 30zł będzie 
przeznaczone na nagrody pieniężne dla seniorów za zajęte miejsca w sektorach od 1-3, 
pozostałą część 10zł przeznaczone będzie na nagrody pieniężne w ostatnich zawodach 
cyklu GPx. Zgromadzona część wpisowego(tj. 10zł z całego sezonu) plus całe wpisowe z 
ostatnich zawodów będą stanowiły nagrody w tych zawodach.                                                                                                                                                                     
- w kat. Seniorów za miejsca od 1-6 (1-1000zł, 2-750zł, 3-500zł, 4-300zł, 5-200zł, 6-100zł)                                                                                                                             
- w kat. Kobiet za miejsca od 1-6 (1-400zł, 2-300zł, 3-200zł, 4-100zł, 5-50zł, 6-50zł)                                                                                                                        
- w kat. Juniorów od 1-6 (1-400zł, 2-300zł, 3-200zł, 4-100zł, 5-50zł, 6-50zł)                                                                                                                                       

UWAGA: Nagrody pieniężne w ostatnich zawodach, przyznane zostaną tylko tym 
zawodnikom, którzy wezmą udział w co najmniej czterech zawodach z cyklu GPO oraz 
Mistrzostw Okręgu - liczonych jako jedne zawody. 



5. Dopuszcza się w zawodach z cyklu GPO używanie telefonów komórkowych (wyjątkiem są 
Mistrzostwa Okręgu, gdzie obowiązuje zakaz komunikacji tel. i radiowej) 

6.  Kobiety i juniorzy będą honorowani pucharami(za miejsca od 1-3) oraz (w miarę możliwości) 
przez organizatora nagrodami. 

7. Przed każdymi zawodami będzie pojawiał się komunikat na stronie okręgu z mapką łowiska i 
podziałem na sektory, a zaraz po zakończeniu będą publikowane w Internecie wyniki 
zawodów.  

8. Honorowanie zawodników za roczną GP odbędzie się po ostatnich zawodach. 
9. Przepisy nieobjęte niniejszym regulaminem regulują Zasady Organizacji Sportu 

Wędkarskiego 2017. 

 

Regulamin zawodów okręgowych na 2017 r. (Spławik - Weterani)            

1. Mistrzostwa Okręgu Weteranów rozegrane będą w klasyfikacji indywidualnej, w dwóch 
kategoriach U-55, U-65, w jednej turze.  

2. Zawody zostaną podzielone na sektory. Ilość sektorów będzie uzależniona od ilości 
zawodników podzielonych przez/15. 

3. Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli lub ukończą w 2017 roku 55 lat i nie są 
czynnymi zawodnikami, tzn, nie są w Kadrze Okręgu na 2017r.  

4. Zwycięzca w MO Weteranów, nabywa prawo startu w MP Weteranów.                                                                                                                            
Ponad to prawo udziału w MP Weteranów U-55, nabywa zawodnik, który zajął najlepszą 
lokatę na Mistrzostwach Okręgu zaliczanych do GPO 2017r.                                                                                                      

5. Przepisy nieobjęte niniejszym regulaminem regulują Zasady Organizacji Sportu 
Wędkarskiego 2017r. 

 

                                                                              SEKCJA SPŁAWIKOWA 


