
   

 

Uchwała nr 17 /2017 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 19.01.2017 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2017” 

Na podstawie § 47 w zw. z § 46 pkt 17 Statutu  PZW z dn. 19.10.2007 r. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

§ 1 

1. Ogłasza w 2017 r. konkurs „Młodzieżowe Koło Roku 2016”. 

2. Okres rozliczeniowy punktacji obejmuje okres od 01.11.2016 r. - 31.10.2017 r. 

3. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są w sekretariacie biura ZO do dnia 

30.04.2017r.  

§ 2 

 

Zatwierdza regulamin konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza się Wiceprezesowi        

ds. młodzieży. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Wiceprezes ZO ds. młodzieży                                  Prezes ZO                              

                                                                                               

                   Zbigniew Mośko                                                    Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Załącznik do uchwały nr 17/2017 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Dział I – Praca merytoryczna i nabór do Koła nowych członków uczestników 

 

1. Za każdego nowoprzyjętego w bieżącym roku członka - uczestnika do koła - 10 pkt. 

Natomiast za będących już w kole członków – uczestników na koniec roku bieżącego,   po 

wyliczeniu jaki stanowią oni procent ogólnego stanu członków w kole, będzie przyznane 

po 10 pkt. za każdy wyliczony 1%. 

2. Za działającą szkółkę wędkarską - 50 pkt. Za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki 

wędkarstwa dla dzieci i młodzieży w zorganizowanej grupie, udokumentowane 

szkoleniami z datami, listą obecności z podpisami uczestników biorących udział                    

w zajęciach oraz miejscem ich przeprowadzenia. 

3. Za zorganizowanie w kole imprezy z okazji Dnia Dziecka – 50 pkt. bez względu                   

na ilość uczestników. Punktowana będzie tylko jedna impreza (protokół i lista 

startujących uczestników). 

4. Za zorganizowanie zawodów zleconych przez Komisję ds. Młodzieży oraz Drużynowych 

lub Indywidualnych Mistrzostw Rejonu Kadetów oraz Zawodów Młode Talenty – 30 pkt. 

Należy dostarczyć protokół, listę startową z rocznikiem i podaniem numeru Koła przy 

każdym uczestniku zawodów (od 7 do 14 lat – liczy się rocznik). 

5. Za zorganizowanie w szkole lub innej placówce oświatowej prelekcji o tematyce 

wędkarskiej – 20 pkt. za jedną prelekcję. Należy podać temat prelekcji, dostarczyć 

wypełniony protokół, który będzie potwierdzony przez Dyrekcję Szkoły (druki do 

pobrania na stronie internetowej Okręgu). Do konkursu będzie zaliczanych tylko10 

prelekcji. 

6. Za zorganizowanie konkursu wiedzy ekologiczno- wędkarskiej w szkołach podstawowych  

i placówkach oświatowych – 30 pkt. 

Należy załączyć : 

 regulamin konkursu 

 listę uczestników (nazwę i numer szkoły podstawowej, potwierdzoną przez 

Dyrekcję Szkoły). 

Dział II – Sport i współzawodnictwo 

 

1. Za uczestnictwo w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Kadetów - 10 pkt.                        

od zawodnika. Drużynowo: I miejsce - 20 pkt., II - 18 pkt. III - 16 pkt. itd. (gradacja            

co 2 punkty). Udział minimum 3 drużyn 3 - osobowych. 

2. Za uczestnictwo w Drużynowym Finale Rejonów Kadetów – 30 pkt. od drużyny. 



   

 

3. Za uczestnictwo w indywidualnych Mistrzostwach Rejonu w dyscyplinach wędkarskich   

– 10 pkt. od zawodnika. Punktacja indywidualna, za zajęcie I miejsce – 20 pkt.(...), XX 

miejsce - 1 pkt. 

4. Za zorganizowanie w kole zawodów ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do lat 16. 

Za każdego startującego zawodnika 3 pkt., nie więcej niż 30 pkt. Punkty przyznane do 

konkursu będą zaliczone za zorganizowanych maksymalnie 15 zawodów 

przeprowadzonych w kole we wszystkich dyscyplinach wędkarskich, w tym wliczone 

będą Mistrzostwa Koła oraz Dzień Dziecka. 

5. Za uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu - eliminacje do zawodów "Młode 

Talenty" 10 pkt. od zawodnika. Punktacja indywidualna, za zajęcie I miejsce – 20 pkt.(...), 

XX miejsce - 1 pkt. 

6. Za uczestnictwo kadetów w Mistrzostwach Koła spławikowych, rzutowych                                       

i spinningowych - 10 pkt. od zawodnika - obowiązkowo opłacone składki. Ocena                

wg protokołów dostarczonych do Okręgu. 

7. Za uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu we wszystkich dyscyplinach w kategorii kadet 

-10 pkt. za każdą turę od zawodnika. Dodatkowo za zajęte łącznie miejsce  w klasyfikacji 

indywidualnej: I miejsce – 20 pkt. (...), XX miejsce - 1 pkt. 

8. Za uczestnictwo w zawodach "Młode Talenty": 10 pkt. od zawodnika. Punktacja              

za zajęte miejsca indywidualnie : I miejsce - 20 pkt. (...), XX miejsce - 1 pkt. 

9. Za uczestnictwo w zawodach wędkarskich organizowanych w kole w kategorii open 

(gdzie prawo startu mają wszyscy członkowie koła) - 3 pkt. od zawodnika wieku do 16 

lat. Przy młodzieży startującej w zawodach zapisujemy rocznik na liście startowej. Nie 

więcej niż 30 punktów. 

10. Za zorganizowanie wycieczki wędkarskiej, w której uczestniczy co najmniej 10 członków 

uczestników – 50 pkt. Przyznawane będą punkty tylko za jedną wycieczkę, obowiązkowo 

należy dostarczyć kserokopię zbiorowego, dodatkowego ubezpieczenia uczestników 

wycieczki. 

11. Za uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Okręg dla kadetów - 10 pkt.               

od zawodnika. Nie zaliczane będą zawodniczki i zawodnicy startujący w zawodach I Ligi. 

Punktacja indywidualna: I miejsce - 20 pkt. (…), XX miejsce - l pkt. 

12. Za uczestnictwo w Okręgowej Olimpiadzie Wędkarskiej Młodzieży 10 punktów               

za zawodnika oraz za zajęte miejsce indywidualnie w kwalifikacji generalnej olimpiady:   

I miejsce – 20 pkt. ( …), XX miejsce - 1 pkt. 

13. Za uczestnictwo w zawodach rangi krajowej (ogólnopolskie), organizowanych przez 

Zarząd Główny PZW po 20 pkt. oraz międzynarodowych po 40 pkt. od zawodnika.              

Za zajęcie I miejsca - 20 pkt. (…), XX miejsca - 1 pkt. 

14. Za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w sportach wędkarskich              

(do lat 16) 20 pkt. za zawodnika oraz za zajęte miejsca indywidualnie w klasyfikacji 

generalnej olimpiady: I miejsce – 20 pkt. (…), XX miejsce – 1 pkt. 

15. Za organizację zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół, placówek 

oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 14: 

 gdy startuje jedna szkoła lub placówka - 30 pkt. 

 gdy startują dwie szkoły lub placówki - 40 pkt. 

 gdy startują trzy i więcej szkół lub placówek - 50 pkt. 

Dostarczyć należy protokół potwierdzony przez dyrektora szkoły lub placówki. 

 



   

 

Kompletne materiały należy przesłać na adres Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                               

z dopiskiem Komisja d/s. Młodzieży, w terminie do 31 października danego roku. 

Kołom przysługuje prawo do odwołania się w ciągu 7 dni od ogłoszenia, na stronie 

internetowej okręgu, oficjalnych wyników współzawodnictwa. 

O przyznaniu punktów w konkursie decyduje powołana Komisja działająca przy Komisji            

d/s Młodzieży przy ZO PZW w Katowicach, na podstawie przysłanych i zweryfikowanych 

materiałów, w tym: zgłoszenie wraz z rocznym planem działalności pracy z kadetami opartym 

na dzienniku i listach obecności z podpisami uczestników zajęć, szkoleń oraz treningów, 

zaplanowanych wycieczek, zawodów wraz z kompletnymi protokołami i listami startowymi  

z obowiązkowo podanymi rocznikami uczestników. 

Biorący udział w konkursie nie muszą dostarczać protokołów z zawodów 

organizowanych przez Okręg i Zarząd Główny PZW oraz protokołów z zawodów 

międzynarodowych. 

Za dostarczenie niekompletnych materiałów z danej dyscypliny nie będą przyznawane 

punkty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada - grudnia roku bieżącego. 

ZDOBYTE NAGRODY PIENIĘŻNE, ZARZĄDY KÓŁ MOGĄ PRZEZNACZYĆ 

TYLKO NA DZIAŁALNOŚĆ LUB ZAKUP SPRZĘTU DLA MŁODZIEŻY. 
 

 


