Regulamin I zawodów spławikowych Grand Prix o „Memoriał J. Środka i Wł. Linde”
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Zawodnik , który złowi największą rybę otrzymuje Puchar im. Jana Środka i Władysława
Linde
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i talon
Program czasowy zawodów:
6.00

Zbiórka zawodników

6.00-6.50

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

6.50-8.20

Przygotowanie w stanowiskach

8.20

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

8.30-13.30

zawody

13.30-15.00

ważenie ryb, posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin II, III, IV spławikowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Zawodnicy od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca dyplomy
i talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i talon
Program czasowy zawodów:
6.00

Zbiórka zawodników

6.00-6.50

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

6.50-8.20

Przygotowanie w stanowiskach

8.20

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

8.30-13.30

Zawody

13.30-15.00

ważenie ryb, posiłek i ogłoszenie wyników

Regulamin federowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów federowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów jednoturowych, wielosektorowych.
Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
talony i dyplomy.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i talon
Program czasowy zawodów:
6.00

Zbiórka zawodników

6.00-6.30

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

6.30-7.50

Przygotowanie w stanowiskach

7.50

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

8.00-13.00

Zawody

13.00-14.30

ważenie ryb , liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin spławikowych Grand Prix dla młodzieży
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 3 godziny.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii juniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kadetów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kobiet od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy
Program czasowy zawodów:
8.00

Zbiórka zawodników

8.00-8.50

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

8.50-9.20

Przygotowanie w stanowiskach

9.20

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

9.30-12.30

zawody

12.30-14.00

ważenie ryb, posiłek i ogłoszenie wyników

Regulamin spławikowych Mistrzostw Okręgu dla młodzieży
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , dwuturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych wieloturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 2 godziny.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii juniorów od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kadetów od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kobiet od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy
Program czasowy zawodów:
7.00

Zbiórka zawodników

7.00-7.50

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

7.50-8.50

Przygotowanie w stanowiskach

8.50

I sygnał na nęcenie zanętą ciężką

9.00-11.00

I tura zawodów

11.00-12.00

ważenie ryb, posiłek, losowanie stanowisk i wejście w stanowiska

12.00-12.50

przygotowanie w stanowiskach

12.50

I sygnał na nęcenie zanętą ciężką

13.00-15.00

II tura zawodów

15.00-16.30

ważenie ryb , liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin podlodowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 4 godziny.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy i talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i talon
Program czasowy zawodów:
7.00

Zbiórka zawodników

7.00-7.20

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

7.20-7.50

Przygotowanie w stanowiskach

7.50

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

8.00-12.00

zawody

12.00-14.00

ważenie ryb, posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin spinningowych Grand Prix
1. Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
2. Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego, rywalizacja sportowa i wyłonienie
zwycięzców zawodów
3. Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
4. Zasady organizacji i punktacji:
 Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym,
jednosektorowym.
 Czas trwania tury 6 godzin.
 Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spinningowych na żywej rybie.
 Zawody są przeprowadzone w 4 edycjach , zgodnie z obowiązującym Okręgowym
regulaminem Zawodów.
 Wymiary i okresy ochronne zgodnie z RAPRyb.
 Ryby w stanie żywym powinny być przetrzymywane w sadzu, do czasu przybycia
ekipy sędziów wagowych
na stanowisko zawodnika.
5. Klasyfikacja indywidualna:
 Od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca talony i dyplomy.
 Największa ryba zawodów dyplom i talon
Program czasowy zawodów:
5.30

zbiórka zawodników, otwarcie zawodów

5.30-6.00

losowanie (stanowisk lub łodzi)

6.00-6.30

wejście w stanowiska (środki pływające), przygotowanie w stanowiskach

6.30-12.30

zawody

12.30-13.00

czas do zdania kart startowych komisji sędziowskiej

13.00-15.00

posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin zawodów „Wielobój Wędkarski”
o „Memoriał Henryka Kozaczuka i Władysława Lisieckiego”
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Uczczenie pamięci zasłużonych działaczy PZW
Uczestnictwo: Członkowie PZW
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody będą rozgrywane na żywej rybie w trzech dyscyplinach: (spławik, spinning,
feder)
 W zawodach prawo startu mają trzyosobowe drużyny składające się z jednego
zawodnika
w każdej dyscyplinie
 Zawody będą rozgrywane jako wieloturowe, jednosektorowe, dwudniowe , gdzie
każda z tur będzie trwała 5 godzin.
 Wymiary i okresy ochronne obowiązują zgodnie z RAPRyb.
 Punktacja w zawodach zgodnie z obowiązującym Okręgowym Regulaminem
Zawodów w każdej dyscyplinie
5. Klasyfikacja drużynowa:
 Trzy pierwsze drużyny otrzymują upominki, dyplomy i puchary, drużyny w
klasyfikacji IV-VI otrzymują dyplomy.
6. Klasyfikacja indywidualna:
 W dyscyplinie spławikowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV
do VI miejsca dyplomy
 W dyscyplinie spinningowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV
do VI miejsca dyplomy
 W dyscyplinie federowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV do
VI miejsca dyplomy
 W każdej dyscyplinie za największą rybę w zawodach puchar i dyplom ufundowany
przez koleżankę Magdalenę Nowicką Główną Księgową ZO PZW w Chełmie
 I tura -za złowienie największej ilości ryb w każdej kategorii (wagowo –spławik i
feder, punktowo -spinning) otrzymują puchar im. Henryka Kozaczuka
 II tura -za złowienie największej ilości ryb w każdej kategorii (wagowo –spławik i
feder, punktowo -spinning)) otrzymują puchar im. Władysława Lisieckiego
 Opłata startowa za zawodnika wynosi 50 złotych.
1.
2.
3.
4.


Program czasowy zawodów 1 i 2 dzień:
7.00

Zbiórka zawodników

7.00-7.50

Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska

7.50-9.20

Przygotowanie w stanowiskach

9.20

sygnał na nęcenie zanętą ciężką

9.30-14.30

tura zawodów

14.30-16.00

ważenie ryb, posiłek liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin i Zasady Organizacji Zawodów Okręgowych PZW w Chełmie
Zawody wędkarskie, organizowane przez Okręg Chełmski PZW, oparte będą na
aktualnie obowiązujących przepisach ujętych w „Zasadach Organizacji Wędkarskiego
Sportu ", zatwierdzonych przez ZG PZW, z następującymi zmianami:
Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach:
- spławikowej,
- spinningowej,
- federowej,
- podlodowej,
Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach
wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek) oraz kadetów
(dzieci).
Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:
seniorzy:
w dyscyplinie spławikowej
- powyżej 25 lat
w pozostałych dyscyplinach
- powyżej 18 lat
kobiet:
w dyscyplinie spławikowej
- powyżej 18 lat
młodzież (U25) : w dyscyplinie spławikowej
- powyżej 20 do 25 lat
juniorzy (U 20) : w dyscyplinie spławikowej
- do 20 lat
kadeci (U 15) :
w dyscyplinie spławikowej
- do 15 lat
Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia.
Prawo startu w dyscyplinie podlodowej maja uczestnicy powyżej 18 lat,
Opiekę podczas zawodów nad kadetem (U15) zapewnia opiekun prawny zawodnika.
Młodzież (U25) ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii , w rocznym cyklu
zawodów. Zawodnicy U-15,U-20, U-25 obowiązkowo podają datę urodzin przy
zgłoszeniu do zawodów.
Zawodnicy w kategorii U15 i U20 mają prawo startu w innych kategoriach wiekowych
w rocznym cyklu zawodów.
W dyscyplinie spławikowej w kategorii młodzieży U-25 długość wędki wynosi 13m.
Wszystkie zawody z cyklu Grand Prix w dyscyplinach: podlodowej, spławikowej,
spinningowej i federowej będą rozgrywane jako jednodniowe, jednoturowe ,
wielosektorowe. Wyjątkiem są Mistrzostwa Okręgu Młodzieży i Kobiet, które będą
rozgrywane jako zawody jednodniowe wielosektorowe, wieloturowe (czas trwania 1 tury
2 godziny)





Czas trwania zawodów w dyscyplinie spławikowej i federowej 5 godzin,
Czas trwania zawodów w dyscyplinie spławikowej młodzieży i kobiet 3
godziny
Czas trwania zawodów w dyscyplinie podlodowej 4 godziny
Czas trwania zawodów w dyscyplinie spinningowej 6 godzin

Istnieje możliwość skrócenia zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak zawody były uznane, nie mogą
trwać krócej niż:
Spławikowe i Federowe Grand Prix seniorów 2,5 godziny

Spławikowe Grand Prix młodzieży i kobiet 1,5 godziny
Mistrzostwa Okręgu młodzieży i kobiet 1 godzina (dotyczy tury zawodów)
Spinningowe Grand Prix 3 godziny
Podlodowe Grand Prix 2 godziny
W przypadku losowego przerwania zawodów przed upływem w/w godzin zawody
muszą być powtórzone bez uwzględnienia dotychczasowego wyniku.
Wszystkie zawody spinningowe Grand Prix będą rozgrywane na żywej rybie. Każdy
zawodnik musi posiadać sadz na ryby.
W przypadku chęci rozgrywania przez zawodników spinningowych zawodów ze
środków pływających, zawodnicy organizują je we własnym zakresie. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie środków pływających i kapoków.
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kapoki, w przeciwnym razie organizator nie
dopuści do zawodów. Nie dopuszcza się używania przez zawodników silników
spalinowych.
W przypadku braku dostatecznej ilości łodzi w stosunku do ilości zawodników zawody
zostaną rozegrane z brzegu. W zależności od miejsca rozgrywania zawodów organizator
może dopuścić brodzenie. Jeżeli miejsce zawodów nie spełnia warunków do
wędkowania z brzegu, zawody zostaną odwołane bez możliwości ich powtórzenia.
Zawody będą rozgrywane:
- z brzegu na wyznaczonym odcinku,
- z łodzi na wyznaczonym terenie zbiornika,
W spinningowych zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywanych z łodzi,
sędziowie będą się przemieszczać na osobnych, zabezpieczonych przez organizatora,
łodziach

Punktacja w zawodach :
Za zwycięstwo w danej turze zawodnik otrzymuje 20 pkt. Punktacja obejmuje
pierwszych 20 zawodników według poniższej reguły:
1. Miejsce 20 pkt.
2. Miejsce 19 pkt.
3. Miejsce 18 pkt.
4. Miejsce 17 pkt.
5. Miejsce 16 pkt.
6. Miejsce 15 pkt.
7. Miejsce 14 pkt.
8. Miejsce 13 pkt.
9. Miejsce 12 pkt.
10. Miejsce 11 pkt.

11. Miejsce
12. Miejsce
13. Miejsce
14. Miejsce
15. Miejsce
16. Miejsce
17. Miejsce
18. Miejsce
19. Miejsce
20. Miejsce

10 pkt.
9 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.

Zawodnik który w danej turze nie złowił ryby nie otrzymuje punktów za zajęte miejsce.
W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku punktowego lub wagowego przez
kilku zawodników wyższą lokatę w zawodach spławikowych, federowych i podlodowych
zajmuje zawodnik który złowił większą rybę (wagowo) w zawodach spinningowych
zawodnik , który uzyskał największą rybę punktowo (w przypadku jednakowej liczby
punktów , wyższą lokatę otrzymuje zawodnik, który złowił dłuższą rybę).
Największa ryba zawodów:
W dyscyplinie spławik, feder i podlodowe decyduje wynik wagowy
W dyscyplinie spinningowej decyduje ilość punktów za rybę (przy jednakowej ilości
punktów decyduje dłuższa ryba).
Wyniki z całego cyklu Grand Prix będą liczone z wszystkich tur zawodów(bez względu
na ilość rozegranych tur) po odjęciu najgorszej 1 tury.
Każdy senior będzie liczony do klasyfikacji Grand Prix po udziale w minimum 2
edycjach zawodów.
Do klasyfikacji w dyscyplinie spławikowej w kategorii młodzieży i kobiet zawodnik
będzie liczony po udziale minimum w dwóch edycjach zawodów z czego jedną
obowiązkową są Mistrzostwa Okręgu.
Opłata startowa:
W dyscyplinie spławik, feder i podlodowe wynosi 20 złotych od zawodnika
Za spławikowe Mistrzostwa Okręgu Młodzieży i Kobiet nie jest pobierana opłata
startowa.
W dyscyplinie spinningowej :
 z brzegu 20 złotych każdy zawodnik
 z łodzi 40 złotych zawodnik nieposiadający środka pływającego zaś
właściciele łodzi
są zwolnieni z opłaty startowej.

Z każdego koła powinna być wytypowana osoba do zgłaszania zawodników (drużyn
oraz indywidualnych) na zawody okręgowe.
–Zasady zgłoszenia na zawody:
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są do środy poprzedzającej zawody.
W zawodach prawo startu mają:
w dyscyplinie spławikowej seniorów:
- drużyny kół w składzie 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu PZW w Chełmie zgłoszeni do rywalizacji przez Koło .
w dyscyplinie spławikowej młodzieży i kobiet:
- zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło.
w dyscyplinie spinningowej:
- zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło.
w wędkarstwie podlodowym:
- drużyny kół 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni członkowie
Okręgu
Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło.
w dyscyplinie federowej:
- drużyny kół w składzie 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu PZW w Chełmie zgłoszeni do rywalizacji przez Koło .
Zgłoszenia do zawodów dokonują Koła telefonicznie lub w Biurze Okręgu, z imiennym
wykazem zawodników w terminie do środy przed zawodami. Na zawody Koło może
wystawić tylko jedną drużynę oraz dowolną ilość zawodników indywidualnych. W
przypadku organizacji zawodów na łowisku o ograniczonej ilości stanowisk w pierwszej
kolejności będą przyjmowane zgłoszenia drużyn. Zgłoszenia zawodników
indywidualnych będą przyjmowane do wyczerpania miejsc (decydować będzie kolejność
zgłoszeń).
Zgłoszenia indywidualne (z pominięciem Koła) będą przyjmowane tylko w biurze ZO po
uiszczeniu opłaty startowego.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do pozostania na terenie zawodów do czasu ich
podsumowania i zakończenia. Przyczynę nieobecności należy zgłosić u Sędziego
Głównego zawodów.
Zwycięzca indywidualny w kategorii spławik , spinning i feder wyłoniony z cyklu Grand
Prix w danym roku uzyska tytuł Mistrza Okręgu i nabędzie prawo startu oraz
reprezentowania Okręgu na Mistrzostwach Polski w roku następnym.
Zawodnik który otrzyma największą ilość punktów liczonych z każdej kategorii Grand
Prix automatycznie zostaje „Wędkarzem Roku”.

