Załącznik nr 2do uchwały nr 124/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 20.12.2018 r.

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2019
Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach, przesyłając część opisową do kalendarza
imprez sportowych Okręgu na 2019 rok, zwraca się z prośbą o szczegółowe i dokładne
zapoznanie się z jego treścią.
Sprawy organizacyjne
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Zarządy kół mają prawo wyboru sędziego głównego na zawody mistrzowskie
i towarzyskie.
Sędziego należy powiadomić na 14 dni przed zawodami przesyłając mu również delegację
i opis dojazdu do miejsca zawodów. Koszty związane z sędziowaniem pokrywa
organizator zawodów.
W zawodach o mistrzostwo koła sędzią głównym musi być osoba z ważnymi
uprawnieniami.
W przypadku sędziowania zawodów mistrzowskich przez osobę nieuprawnioną mistrz
koła nie zostanie dopuszczony do mistrzostw Okręgu. Niedopuszczalne są przypadki
jednoczesnego startu w zawodach i sędziowania.
Zarządy kół mają obowiązek przesłania do OKS kopii protokołów z zawodów
o mistrzostwo koła, zawodów z okazji „Dnia Dziecka”, organizowanych przez koło
zawodów rejonowych będących eliminacjami do zawodów okręgowych oraz zawodów
zaliczanych do Grand Prix koła. Pozostałe protokoły archiwizowane są w kołach.
W kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze.
Warunkiem dopuszczenia mistrzów kół (i innych uprawnionych do startu) do mistrzostw
okręgu jest dostarczenie, do biura ZO, protokołów z rozegranych zawodów mistrzowskich
oraz dokonanie, w kasie okręgu, opłaty startowej w wysokości 35 zł od zawodnika
(z wyjątkiem mistrzostw spinningowych, podlodowych i gruntowych). Należy dostarczyć
protokoły i dokonać opłaty startowej najpóźniej na 14 dni przed datą mistrzostw Okręgu.
Brak protokołu lub opłaty startowej będzie skutkował nie dopuszczeniem
zawodników do startu w mistrzostwach.
W przypadku gdy mistrz koła nie ma możliwości startu w mistrzostwach okręgu (pisemna
rezygnacja) prawo startu ma zawodnik, który zajął 2 miejsce. Gdy i on nie może
wystartować prawo startu nabywa zawodnik, który zajął miejsce 3. W przypadku gdy
żaden z zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w mistrzostwach koła nie ma możliwości
wystartowania, koło nie będzie reprezentowane w mistrzostwach okręgu.
W mistrzostwach okręgu prawo startu (bez eliminacji) mają członkowie kadry narodowej.
Na 7 dni przed mistrzostwami okręgu na okręgowej stronie internetowej zostanie
przedstawiony wykaz zawodników dopuszczonych do startu w mistrzostwach.
Wzorem lat ubiegłych podtrzymuje się pobieranie zwrotnej kaucji za wszystkich
uczestników mistrzostw okręgu w wysokości 50 zł. Kaucja zwracana będzie wyłącznie za
zawodników, którzy wzięli udział w mistrzostwach okręgu w 2 turach.

8.

Wpłat na wszystkie zawody okręgowe należy dokonywać minimum na 14 dni przed
zawodami.

Dyscyplina spławikowa
Mistrzostwa kół winny być przeprowadzone w kategoriach:
 seniorzy - powyżej 25 lat
 kobiety - powyżej 18 lat
 młodzież U25 - 21-25 lat
 juniorzy U20 - 16-20 lat
 kadeci U15 - do 15 lat
Poszczególne kategorie muszą być rozgrywane w odrębnych sektorach. Wymagane
są oddzielne protokoły ze wszystkich kategorii rozegranych zawodów mistrzowskich.
2. W roku 2019 w spławikowych mistrzostwach okręgu w kategorii seniorów prawo
startu mają mistrzowie kół i pierwszych 30 zawodników z klasyfikacji GP Okręgu
2018 oraz zawodnicy startujący w GP Polski, o ile brali udział w zawodach
eliminacyjnych tj. mistrzostwach kół. W kategoriach U20 i U25 mistrzowie kół
i pierwsza 15 z klasyfikacji GP Okręgu 2018 (jedynie zawodnicy, którzy
nie przekroczyli granicy wiekowe j- decyduje rocznik). W kategoriach kobiet i kadetów
(U15) mogą startować wszyscy zgłoszeni.
3. W kategorii weteranów „55+” i „65+” warunkiem startu w mistrzostwach okręgu jest
zgłoszenie i wniesienie opłaty startowej w kasie ZO, w kwocie 75 zł od zawodnika
(w tym posiłek po każdej turze). Mistrzostwa rozegrane zostaną w 2 turach.
4. Okręgowe zawody spławikowe rozgrywane w formule I ligi będą liczyły do 20 drużyn.
Prawo pierwszeństwa startu mają drużyny, które startowały w I lidze w roku 2018
(15). O przyjęciu do rozgrywek innych drużyn decyduje kolejność zgłoszeń.
I liga 2019:
 w skład 5 osobowego zespołu I ligi wchodzi: 3 seniorów, kobieta i zawodnik kat. U25
lub U20.
 w ramach I ligi rozegranych zostanie 5 zawodów:
Puchar Wiosny, Puchar OKS, Puchar Lata, Puchar Prezesa, Puchar Jesieni.
 w ramach I ligi w kategorii kobiet i U25 prawo startu mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy.
Punkty do klasyfikacji drużynowej w sektorach kobiet i U25 będą naliczone zgodnie
z zajętymi miejscami w tych sektorach bez wyłączenia zawodników startujących
indywidualnie.
Warunkiem udziału w zawodach w w/w kategoriach jest zgłoszenie uczestnictwa
oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 200 zł (5x40 zł) w terminie do 15 marca
2019 r.
Opłat za cały cykl rozgrywek I ligi spławikowej w wysokości 1000 zł ( 5 x 200) należy
dokonać jednorazowo do 15 marca. Drużyny, które nie wpłacą startowego
w wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek (startowe przeznacza się
na nagrody finansowe i honorowe).
1.

 w przypadku rezygnacji drużyny ze startu w zawodach I ligi, w jej miejsce może wejść
następna zgłoszona drużyna.
 w zawodach I ligi okręgowej dopuszcza się udział w danej drużynie członka (członków)
innego koła Okręgu w Katowicach wyłącznie za zgodą jego (ich) macierzystego koła.
5. W miejsce zawodów spławikowych „Finał Rejonów” seniorów i juniorów, zostaną
rozegrane Drużynowe Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w formule: eliminacje i finał
okręgowy. Eliminacje do mistrzostw odbędą się w rejonach, a prawo startu w zawodach
finałowych będzie miało do 20 zespołów ustalonych według klucza:
 8 zwycięzców w rejonach
 do 12 drużyn zakwalifikowanych na podstawie współczynnika % wyliczonego
następująco: ilości miejsc w okręgowym finale w stosunku do ilości startujących
drużyn w poszczególnych rejonach (podobnie jak w rozgrywanych zawodach „Młode
Talenty”). W zawodach tych wezmą udział 3 osobowe reprezentacje kół (składające
się wyłącznie z członków danego koła).
W ich składach mogą znaleźć się zawodnicy wszystkich kategorii z wyjątkiem kat.
U15.
Startowe na zawody finałowe wynosi 150 zł od drużyny (w mistrzostwach
przewidziano posiłek).
6. W 2019 roku zostanie rozegrana kolejna edycja cyklu 3 zawodów spławikowych,
w których prawo startu mają wszyscy kadeci (U15) i juniorzy (U20). Zawody te będą
zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz Roku 2019”. Startowe na każde zawody wynosi 30 zł
od zawodnika, płatne w kasie Okręgu.
7. Zawody „Młode Talenty” będą organizowane przez Komisję Młodzieżową i rozgrywane
według przygotowanego przez nią regulaminu.
8. W zależności od kategorii wiekowej w zawodach spławikowych obowiązują długości
wędek zgodnie z ZOSW.
9. Tytuł „Wędkarza roku” w kategorii kobiet, seniorów oraz młodzieży (U25) zdobędą
zwycięzcy tych kategorii w rozgrywkach I ligi. (5 zawodów ligowych + mistrzostwa
okręgu). Do klasyfikacji zaliczane będzie 6 najlepszych z 7 rozegranych tur.
10. W kategorii U20 do klasyfikacji „Wędkarza Roku” zalicza się wyniki z 3 spławikowych
zawodów okręgowych oraz 2 tur z mistrzostw okręgu. Odlicza się najsłabszą turę.
11. W kategorii kadetów - U15 do klasyfikacji „Wędkarza Roku” zalicza się wyniki
z 3 spławikowych zawodów okręgowych oraz 2 tury z mistrzostw okręgu. Odlicza się
najsłabszą turę.
12. W przypadku nie rozegrania, z przyczyn losowych, którychkolwiek zawodów cykli
wymienionych w pkt.: 9, 10, 11, klasyfikacje roczne zostaną wyliczone z tur rozegranych
bez odliczania tury najsłabszej.
13. Startowe w ogólnodostępnych zawodach „Puchar OKW i Gutmix” wynosi 100 zł.
Komunikat organizacyjny zawodów zostanie opublikowany w późniejszym terminie.
14. Przypomina się, że ryby złowione w zawodach spławikowych wszystkich szczebli
po zważeniu muszą być wpuszczone do wody. Ryby muszą być ważone na stanowiskach,
w związku z tym należy powiadomić uczestników zawodów o obowiązku posiadania
odpowiednich siatek do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

15. W zawodach spławikowych rozgrywanych z łodzi ważenie złowionych ryb odbywa się
na stanowisku zakotwiczonej łodzi zawodnika biorącego udział w zawodach.

Dyscyplina gruntowa (Feeder)
Mistrzostwa Okręgu zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zawartymi w ZOSW.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w 2 turach. Zwycięzca mistrzostw Okręgu będzie miał prawo
startu w mistrzostwach Polski w roku 2020. Startowe wynosi 75 zł od zawodnika (za 2 tury).
Warunkiem startu w mistrzostwach okręgu jest zgłoszenie i wniesienie opłaty startowej
w kasie ZO. Ilość dopuszczonych do startu uzależniona jest od pojemności łowiska,
w związku z czym przyjmuje się, że pierwszeństwo startu mają mistrzowie kół, a o starcie
pozostałych decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyscyplina spinningowa
Mistrzostwa kół winny być przeprowadzone w kategoriach:
 seniorzy - powyżej 18 lat
 juniorzy - 14-18 lat
2. W spinningowych mistrzostwach okręgu seniorów prawo startu mają mistrzowie kół
i pierwszych 50 zawodników z klasyfikacji ogólnej za rok 2018 oraz zawodnicy
startujący w GP Polski, o ile brali udział w zawodach eliminacyjnych
tj. mistrzostwach kół.
3. Opłata startowa za rozgrywane z łodzi mistrzostwa Okręgu wynosi 60 zł od zawodnika.
4. W spinningowych mistrzostwach juniorów uczestniczą zawodnicy, którzy uzyskali
pozytywny wynik mistrzostwach koła i ubiegłoroczny mistrz okręgu, o ile nie przekroczył
limitu wieku.
5. Mistrzostwa spinningowe muszą być rozgrywane w formule „Żywa Ryba”.
6. Wysokość opłat startowych na zawodach spinningowych wynosi: 35 zł od seniora przy
zawodach z brzegu i 45 zł przy zawodach z łodzi oraz 20 zł od juniora. Każdy startujący
niepełnoletni junior musi być pod opieką osoby dorosłej. Na zawodach spinningowych
rozgrywanych z łodzi zapisy uzależnione są od ilości miejsc na łodziach, w związku
z czym o dopuszczeniu do startu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Odrębna klasyfikacja juniorów będzie prowadzona, jeżeli do startu zostanie zgłoszonych
minimum 3 zawodników. W pozostałych przypadkach startujący juniorzy będą
klasyfikowani w punktacji ogólnej zawodów (wraz z seniorami).
8. Do punktacji „Wędkarz Roku 2019” zaliczane będą wyniki 6 najlepszych tur.
W przypadku nie rozegrania, z przyczyn losowych, którychkolwiek zawodów cyklu,
klasyfikacje roczne zostaną wyliczone z tur rozegranych bez odliczania tury najsłabszej.
9. W zawodach juniorów będzie prowadzona klasyfikacja „Wędkarza Roku”,
gdy w zawodach będzie startowało minimum po 3 zawodników.
10. Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Teamów - mistrzostwa te zostaną rozegrane
w 2 osobowych teamach zgodnie z przepisami, w tym zakresie, zawartymi w ZOSW.
1.

Zwycięski „team” z mistrzostw Okręgu będzie miał prawo startu w mistrzostwach Polski.
Mistrzostwa Okręgu zostaną rozegrane w dniach 1-2.06.2019, na zb. Dzierżno Duże,
w dwu turach, na łodziach prywatnych uczestników (jak mistrzostwa Polski). Startowe
wynosi 75 zł od zawodnika („team” - 150 zł).
11. Startowe w ogólnodostępnych zawodach teamów „Puchar OKW” wynosi 500 zł.
Komunikat organizacyjny zawodów zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Dyscyplina muchowa
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Mistrzostwa kół winny być przeprowadzone w kategoriach:
 seniorzy - powyżej 18 lat
 juniorzy - 14-18 lat
W muchowych mistrzostwach okręgu seniorów dopuszcza się do startu wszystkich
zgłoszonych zawodników, którzy wnieśli opłatę startową.
W muchowych mistrzostwach okręgu juniorów uczestniczą wszyscy zgłoszeni
zawodnicy, którzy wnieśli opłatę startową.
Mistrzostwa muchowe muszą być rozgrywane w formule „Żywa Ryba”.
W mistrzostwach muchowych obowiązują przynęty wykonane na haczykach
bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów.
Wysokość opłat startowych na wszystkich zawodach muchowych wynosi 50 zł od seniora
i 30 zł od juniora. Startowe należy opłacać za cały cykl zawodów (wszystkie zawody
zaliczane do klasyfikacji rocznej). Każdy startujący junior (niepełnoletni) musi być pod
opieką osoby dorosłej.
Do punktacji „Wędkarz Roku 2019” zaliczane będą wyniki 9 najlepszych z 10
rozegranych tur. W przypadku nie rozegrania, z przyczyn losowych, którychkolwiek
zawodów cyklu, klasyfikacje roczne zostaną wyliczone z tur rozegranych bez odliczania
tury najsłabszej.
W zawodach juniorów będzie prowadzona klasyfikacja „Wędkarza Roku”, gdy
w zawodach będzie startowało minimum po 3 zawodników.

Inne zawody
W zawodach członków ZO i prezesów kół mogą startować członkowie ZO i prezesi kół.
W przypadku braku możliwości startu prezesa może go zastąpić wiceprezes koła. Jeżeli
prezes koła jest jednocześnie członkiem ZO to z tego koła startuje tylko jedna osoba.
Startowe na zawody wynosi 60 zł.
2. W zawodach Okręgowego Sądu Koleżeńskiego prawo startu ma dwóch przedstawicieli
rejonu tj. najlepszy z rzeczników dyscyplinarnych i najlepszy z przewodniczących sądów
(zastąpić ich może jedynie następny w kolejności rzecznik lub przewodniczący sądu
startujący w eliminacjach).
Wysokość opłaty za udział w zawodach ustala organizator tych zawodów.
1.

W zawodach przewodniczących komisji rewizyjnych kół i OKR wysokość opłaty
za udział w zawodach okręgowych wynosi 60 zł.
4. Udział w zawodach sędziów wędkarskich odbywa się za imiennymi zaproszeniami, opłata
startowa od zawodnika wynosi 50 zł.
5. W Drużynowych Zawodach Kadetów Komisji Młodzieżowej opłata startowa wynosi 30 zł
od zawodnika i 10 zł od opiekuna.
6. Do udziału w Podlodowych Mistrzostwach Okręgu (indywidualnych) uprawnieni są
zawodnicy, którzy wpiszą się na listę uczestników i opłacą opłatę startową w kasie
okręgu.
Startowe w mistrzostwach podlodowych wynosi 35 zł. od zawodnika, a w pozostałych
zawodach GP Okręgu 45 zł.
Uwagi końcowe:
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Prawo startu we wszystkich zawodach okręgowych mają wyłącznie zawodnicy,
którzy wnieśli składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie
wód w kołach Okręgu PZW w Katowicach.
OKS zwraca się z prośbą o planowanie imprez sportowych tak, aby terminy zawodów
w kołach i rejonach nie kolidowały z terminami imprez okręgowych.
Zgłoszenia i opłaty startowe na wszystkie zawody okręgowe winny być dokonywane
na 14 dni przed terminem zawodów. Po tych terminach wpłaty nie będą
przyjmowane.
Koła dokonują wpłat wyłącznie w kasie ZO na stosowanych dotychczas drukach
opłat. Zawodnicy, którzy opłacają startowe z własnych środków (indywidualnie)
muszą dokonać przelewu na konto okręgu z podaniem nazwy i terminu zawodów
(brak możliwości opłaty w kasie ZO). Dodatkowo, zawodnicy ci, muszą dokonać
zgłoszenia do działu sportu, telefonicznie – 32 203 8112 w 20 lub e-mailem –
sport@opzw.webserwer.pl , z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy i terminu
zawodów, daty przelewu.
Nr konta – 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557
Zawiadamia się, że koła chcące zorganizować zawody wędkarskie na Wiśle
w Jankowicach, Kanale Dwory i rzece Odrze w Rogach, każdorazowo muszą otrzymać
zgodę z Zarządu Okręgu koordynowaną przez dział sportu. W przypadku pozostawienia
zaśmieconego łowiska organizatorzy będą obciążeni kosztami sprzątania.
Kadeci i juniorzy, na start w zawodach okręgowych, muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów.
W celu uniknięcia na zawodach nieporozumień pomiędzy organizatorami, a zawodnikami
dot. wniesienia opłaty startowej, zaleca się posiadanie druków opłat potwierdzonych
przez pracownika kasy okręgu lub w przypadku zawodników indywidualnych kopii
przelewu.
Okręgowy Kapitanat Sportowy zastrzega sobie prawo sprawdzania opłat uprawniających
do wędkowania na wodach okręgu.
O ewentualnych zmianach związanych z rozgrywaniem zawodów powiadomimy
ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej okręgu: www.katowice.pzw.org.pl.

We wszystkich zawodach mistrzowskich (mistrzostwa kół i okręgu) obowiązują przepisy
zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego ”. W pozostałych zawodach
zasady ustala OKS w Katowicach.
10. Udział w zawodach lub innych imprezach organizowanych przez Okręg PZW
w Katowicach może być rejestrowany.
11. Odprowadzenie na fundusz sportu okręgu lub koła 10 zł odpisu z zawodów wędkarskich
rozgrywanych na wodach okręgu przez inne podmioty.
Okręgowy Kapitanat Sportowy, 10.12.2018 r.
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