Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych przepisów, wszelkich ograniczeń
narzuconych przez organizatora oraz ustaleń dokonanych na odprawie technicznej Sędziego Głównego i organizatora
z kierownikami ekip. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
Olimpiadzie (wzór wg załącznika nr 1). Każdy opiekun, najpóźniej do odprawy technicznej, musi złożyć pisemne
oświadczenie o odpowiedzialności za swoich zawodników uczestniczących w Olimpiadzie (wzór wg załącznika nr 2).
Olimpiada składa się z trzech konkurencji obowiązkowych:
1. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej
2. Zawody sprawnościowe
3. Zawody rzutowe w 3-boju spinningowym
Konkurencje rozgrywane są w:
1. Klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych
 do 12 lat
 do 14 lat
 do 16 lat (dopuszcza się start zawodnika z niższej kategorii wiekowej do wyższej, odwrotna sytuacja jest
niedopuszczalna)
Prawo startu w Olimpiadzie mają wszyscy członkowie PZW, którzy mają opłaconą składkę członkowską na dany rok
kalendarzowy, w którym rozgrywana jest Olimpiada.

Konkurencja 1
Test Ekologiczno-Wędkarski
Konkurencja polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-wędkarskiej w jak najkrótszym
czasie. Test powinien zawierać 30 pytań spośród pytań zmieszczonych na stronie internetowej:
http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie
w tym 25 pytań testowych i 5 pytań opisowych: 3 dotyczące ryb (nazwa ryby, jej okres ochronny, wymiar ochronny i
dzienny limit połowu) i 2 dotyczące roślin wodnych (nazwa rośliny). Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik
otrzymuje 1 pkt Za odpowiedź połowiczną – 0,5 pkt. Za złą, lub brak odpowiedzi na pytanie – 0 pkt. W pytaniach
opisowych przy błędnie podanej nazwie ryby wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące tej ryby są punktowane na
„0”, nawet jeżeli którakolwiek z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Jeżeli jakakolwiek ryba w pytaniu nie posiada okresu
ochronnego, wymiaru ochronnego lub dziennego limitu połowów właściwą odpowiedzią jest : „brak”, „nie posiada” lub
„nie dotyczy”. Brak odpowiedzi na takie pytanie, lub postawienie kreski punktowane jest na „0”. Ogólna, maksymalna,
możliwa liczba uzyskanych punktów w konkurencji - 39 pkt

Konkurencja 2
Test sprawnościowy
Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do tarczy Arenberga (z pięcioma pierścieniami współśrodkowymi o
średnicach: 75 cm - 135 cm - 195 cm - 255 cm - 315 cm. W środku tarczy dodatkowo umieszczony jest krążek o
średnicy 75 cm, maksymalnej grubości 5 mm, koloru czarnego, matowego. Kolor tarczy podstawowej zielony,
pierścienie białe o grubości maksymalnej do 2cm) z siedziska ustawionego w odległości od środka tarczy w
odległości:
 dla kategorii wiekowej do 12 lat - 8 m
 dla kategorii wiekowej do 14 lat - 9 m
 dla kategorii wiekowej do 16 lat - 10 m
Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych po których następuje seria 20 rzutów punktowanych. Punktacja 0, 2, 4, 6, 8 lub
10 pkt za każdy rzut. Max. możliwa suma uzyskanych punktów w tej konkurencji to 200 pkt. Czas wykonania rzutów
nie jest w żaden sposób ograniczony. Styl rzutów jest dowolny, jednakże zawodnik w czasie rzutów musi zajmować
pozycję siedzącą i nie może przekroczyć linii wyznaczającej odległość od środka tarczy. Rzut wykonany w inny
sposób liczony jest jako „0”.

Konkurencja 3 (Zawody rzutowe)
TRÓJBÓJ SPININGOWY
Konkurencja pierwsza „spinning sprawnościowy 7,5g” :
Składa się z rzutów ciężarkiem plastikowym 7,5 grama do tarczy Arenberga .
1. Każdy uczestnik wykonuje rzuty własnym sprzętem. Wędzisko: długość
minimalna 137 cm, maksymalna 250 cm,
Kołowrotek: standardowy spinningowy o budowie otwartej.
Żyłka: dowolna o jednakowej średnicy na całej długości o minimalnej długości 20m,
2. Uczestnicy wykonują po dwa rzuty z każdej pozycji do tarczy Arenberga (okręgi o średnicy:
0,75 m, 1,35 m, 1,95 m, 2,55 m, 3,15 m.)
3. Punktacja rzutów jest następująca: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 punkty.
4. Rzuty są następujące
- stanowisko 1: rzut spod siebie – odległość 10 m
- stanowisko 2: rzut boczny prawy – odległość 12 m
- stanowisko 3: rzut znad głowy – odległość 18 m
- stanowisko 4: rzut boczny lewy – odległość 14 m
- stanowisko 5: rzut dowolny – odległość 16 m
5.Czas: 5 minut od komendy START do upadku ciężarka w ostatnim rzucie, przed upływem limitu
czasowego

.

Konkurencja 3 (Zawody rzutowe)
TRÓJBÓJ SPININGOWY
Konkurencja druga - spinning cel 7,5g „SKISH”:
0. Każdy uczestnik wykonuje rzuty własnym sprzętem.
Wędzisko, kołowrotek i żyłka jak w konkurencji nr 1. Ciężarek: plastikowy 7,5 grama
1. Rzutnia: składa się z jednej tarczy i pięciu stanowisk startowych.
Tarcza koloru żółtego matowego o średnicy 76 cm, grubości do 10 mm.
Przednia krawędź każdej tarczy jest podniesiona o 5 cm, tylna o 17 cm ponad ziemie, licząc od górnej
krawędzi tarczy. Deski startowe są ułożone w jednej linii. Odległości mierzone od desek startowych do środka
tarczy wynoszą:
1 - 10 m, 2 – 12m, 3 – 14m, 4 – 16m, 5 - 18 m.
3. Rzuty: zawodnik wykonuje dwa rzuty do tarczy z pięciu kolejnych stanowisk startowych.
Obowiązują dwie kolejki rzutów. Łącznie 20 rzutów.
Styl rzutów dowolny.
Punktacja: każde trafienie 5 punktów. Maksymalny wynik serii 100 punktów.
4. Czas maksimum - 8 minut, od komendy START do upadku ciężarka w ostatnim rzucie, przed upływem
limitu czasowego.

Konkurencja 3 (Zawody rzutowe)
TRÓJBÓJ SPININGOWY
Konkurencja trzecia - Odległość spinningowa jednorącz ciężarkiem
7,5 grama
Wędzisko: jak w konkurencji nr 1
Kołowrotek: jak w konkurencji nr 1
Żyłka: o minimalnej średnicy 0,18 mm bez tolerancji minusowej. Ciężarek: jak w konkurencji nr
1 umocowany do żyłki w dowolny sposób, dostarczony przez organizatora.
Rzutnia: w kształcie trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w środku deski startowej, Rozwartość boków na
odległości 100 m od deski startowej = 50 m.
Deska startowa koloru białego lub żółtego, o długości 1,5 m i wysokości 10 cm. Między deska startową
a najbliższą przeszkodą wymagana jest odległość 13 m. Zawodnik w czasie wykonywania rzutu może
poruszać się w polu o szerokości deski startowej i długości 5 m.
Rzuty: każdy zawodnik wykonuje łącznie 3 rzuty w trzech seriach. Styl rzutów dowolny. Rzuty
obrotowe niedozwolone.
Punktacja: punktuje się najdłuższy rzut, stosując współczynnik 1 m = 1,5 punkta.
Czas: 1 minuta od komendy "start" do wykonania wyrzutu.
Pomiar: rzuty mierzy się z dokładnością do 1 cm, po wykonaniu wszystkich rzutów przez wszystkich
zawodników. Pomiaru dokonuje się od miejsca w którym leży ciężarek po oddanym rzucie do środka deski
startowej.

W Olimpiadzie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji w każdej kategorii wiekowej oraz
końcowa klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej. Podstawą klasyfikacji indywidualnej w konkurencjach
jest liczba punktów uzyskanych przez zawodnika:
- w zawodach rzutowych – wyższa suma punktów uzyskanych w konkurencjach 3-boju spinningowego;
- w zawodach sprawnościowych - wyższa suma punktów uzyskanych w głównej serii rzutów;
- w teście ekologiczno wędkarskim – wyższa suma punktów za wypełniony test, a następnie kolejność oddania testu.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników zajmują oni miejsca ex
aequo. W teście ekologiczno-wędkarskim, w przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników oddało test w tym samym
momencie i gdyby uzyskali oni taki sam wynik punktowy, wówczas zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. Zawodnicy,
którzy w danej konkurencji nie uzyskali żadnych punktów zajmują miejsce kolejne po zawodnikach, którzy punkty
uzyskali. Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani w danej konkurencji nie są w tej konkurencji klasyfikowani i
otrzymują liczbę punktów równą liczbie startujących w tej konkurencji zawodników w swojej kategorii wiekowej + 1.
W końcowej klasyfikacji indywidualnej wygrywa zawodnik, który uzyskał mniejszą sumę punktów za zajęte miejsca w
poszczególnych konkurencjach ( za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje 1 pkt, drugiego – 2 pkt, itd.). Jeżeli
zawodnicy zajmują w konkurencji miejsca ex aequo, wówczas do klasyfikacji końcowej zaliczaną mają taką samą
liczbę punktów. W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej uzyskało
łącznie taką samą liczbę punktów, wyżej klasyfikowany będzie zawodnik, który uzyskał mniejszą liczbę punktów za
zajęte miejsce w którejkolwiek konkurencji. Przykład: Np. dwóch zawodników uzyskało łącznie 15 pkt. przy czym
pierwszy z nich uzyskał w pierwszej konkurencji 1 pkt, w drugiej 4 pkt, w trzeciej 8 pkt, a w czwartej 2 pkt, a drugi
zawodnik kolejno : 2 pkt, 1 pkt, 7 pkt i 5 pkt, wyższe miejsce zajmie zawodnik pierwszy, ponieważ pierwsza różnica
punktowa dotyczyła u pierwszego 4 pkt, a u drugiego 5 pkt (obydwoje zdobyli 1 raz 1 pkt i 1 raz 2 pkt ). Jeżeli nie
będzie żadnej różnicy, zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.

Jelenia Góra, kwiecień 2019 r.

