
REGULAMIN 

ZAWODÓW WĘDKARSKICH O PRZECHODNI PUCHAR KOŁA PZW HTS 

Zarząd Koła PZW HTS, chcąc uatrakcyjnić wędkarską rywalizację członkom Koła HTS, 

startującym w kilku dyscyplinach zawodów wędkarskich , funduje puchar, nadając mu nazwę 

Puchar Koła HTS z przeznaczeniem, jako Główna Nagroda , w cyklu zawodów organizowanych 

przez Zarząd Koła HTS . 

                                                     Postanowienia regulaminu 

1. Do cyklu zawodów zaliczane będą  wszystkie zawody z serii „ Mistrzostwa Koła”  oraz  

zawody w dyscyplinach: spławikowej „wiosenne”, gruntowej: „dzienne”, „nocne”, 

spinningowej „jesienne”, podlodowej „ostatni lód”. W wypadku gdyby któreś z 

wymienionych zawodów nie odbyły się ilość zawodów w cyklu zostanie o nie 

pomniejszona. 

2. Startujący w/w zawodach zdobywają punkty za 8 pierwszych miejsc, z następującym 

podziałem punktów:  1m - 14p; 2m -10p; 3m -7p; 4m -5p;  5m -4p; 6m -3p; 7m -2p; 8m- 1p.  

Za wyniki zerowe( brak złowionej ryby) punktów nie przyznaje się. 

3. Zawody z cyklu Puchar Koła, rozgrywane będą w oparciu o postanowienia regulaminów: 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW  i wewnętrznych regulaminów zawodów 

Koła HTS. 

4. Do sklasyfikowania zawodnika   wymagany jest udział w co najmniej  trzech dyscyplinach 

wędkarskich. 

5. Zdobywcą Pucharu i tytułu Wędkarza Roku zostaje wędkarz, który w rocznym cyklu 

zawodów zdobędzie najwyższą ilość  punktów. W przypadku równej ilości punktów 

zdecyduje większa ilość punktów za złowione ryby we wszystkich zawodach cyklu.  Jeśli i 

to nie da rozstrzygnięcia, zawodnicy otrzymują miejsca ex aequo . Powyższe zasady dotyczą 

również zawodników zajmujących drugie i trzecie  miejsce. 

6.  Z upoważnienia zarządu Koła odpowiedzialnym za organizację zawodów                           

jest v-ce  prezes d-s sportowych. 

7. Organizator zobowiązany jest do zamieszczania komunikatów o terminie i miejscu 

zawodów na tablicy ogłoszeń  najpóźniej tydzień przed zawodami. Komunikaty będą 

ukazywać się również na internetowej stronie Koła.  

8. Puchar i upominki dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu Koła HTS. Zdobywca Pucharu ma prawo do wygrawerowania na 

nim swego imienia i nazwiska, wraz z rokiem zdobycia, na koszt Koła. 

9. Puchar przechowywany będzie na eksponowanym miejscu w siedzibie Koła HTS. 

10. Trzykrotne zdobycie Pucharu Koła w następujących po sobie latach,  lub  pięć razy w 

dowolnym okresie czasu powoduje   przejście   Pucharu  na  własność  zwycięzcy. 

11. Regulamin został wprowadzony w życie uchwałą z dnia 08.12.2014   wraz ze zmianami     

w pkt.1 i 4 wprowadzonymi w dniu 12.01.2015 i  obowiązuje od dnia 12.01.2015 roku. 

                                                                                                                  Zarząd Koła PZW HTS 

              


