
 
 

 
Uchwała nr 64/2013 

Zarządu Okręgu w Katowicach  
z dnia 19.12.2013 

 
w sprawie: kalendarza imprez sportowych Okręgu na rok 2014 

 
 

Na podstawie § 46 pkt.16 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 
 
 

§ 1 
 

Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego zatwierdza się w brzmieniu stanowiącym 
załączniki do niniejszej uchwały: 
1. Kalendarz okręgowych imprez sportowych na rok 2014. 
2. Część opisową kalendarza okręgowych imprez sportowych na rok 2014.  
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 
 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
       Wiceprezes ds. sportu                 Prezes ZO 
 
         
       Bogusław Kossowski          Mirosław Iwański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dyscyplina  Spławikowa Termin Godz.
Zaw.Przew.Kom.Rew Kół i Okręgu 29.03 7oo
Puchar Wiosny 2014 I liga 06.04 7oo
Zawody  Sędziów  Wędkarskich  wg zaproszeń 3.05 7oo
Zawody  Sędziów  Wędkarskich  wg zaproszeń 4.05 7oo

8.05
11.05

11.04
13.04

25.09
28.09
19.10

Rzutowy Puchar Polski Młodzieży 14.06 8oo
Puchar Ziemi Śląskiej Seniorów -  Kubicy 16-17.05 8oo

Ogólnopolskie Eliminacyjne Zawody 
Spławikowe na 2015r.

7oo
Rzeka Odra - Kędzierzyn Koźle Rogi 

. Kanał Gliwicki    III tury

Będzin

7oo
Ogólnopolskie  Zawody  Muchowe            

Puchar Katowic
  Rzeka Wisła

 I Zawody spławikowe kadet.junior. 24,05 7oo
Puchar OKS  I Liga 25.05 7oo
Puchar  Wiosny 2014  II liga 1.06 7oo
Okręgowa Olimpiada  Młodzieży 25.05 8oo

7.06

8.06
14.06
15.06

Młode Talenty 22.06 7oo
II Zawody spławikowe kadet.junior.  29.06 7oo
Zawody Okr.Sądu i Rzecznika Dysc. Okręgu 5.07 7oo
Zawody Prezesów Kół i członków Z.O 13.07 7oo
Zawody członków OKS 31.08 7oo
Mistrz.Okręgu Weteranów   55 + 26-27.07 7oo Kanał Dwory Oświęcim
Lato 2014r  II liga 2.08 7oo
Puchar Lata  2014  I liga 3.08 7oo
Zawody Czł. Honorowych i Prezyd. Okręgu 21.08 8oo
Drużynowe Zawody Kadetów  Komisji Młodz. 30.08 7oo
Finał Rejonów Juniorów 7.09. 7oo
Puchar  Jesieni  II Liga 7.09 7oo
III Zawody spławikowe kadet.junior. 13.09 7oo
Puchar Prezesa  I Liga  14.09 7oo
Jesień 2014. I liga 20-21.09 7oo
Eliminacje  Do  II ligi na 2015rok. II tury 11-12.10 7oo
Katowice - Halle 4-5.10 8oo
Spotkanie z delegacją dyscypliny spławikowej 16.11 9oo

            Dyscyplina  Muchowa
Wiosenny Pstrąg  Okręgu   6.04 7oo

Puchar   Wiosny 18.o5 7oo
Puchar Prezesa 31-1.06 7oo
Mistrzostwa  Okręgu Seniorów i Juniorów 5/6.07 7oo
Jesienny  Lipień 13/14.09 7oo
Zakończenie  sezonu   12.10 7oo

            Dyscyplina  Spinningowa
Puchar  Wisny 2014 6.04 7oo

Puchar Prezes 25.05 6oo
Puchar  Kozłowej Góry 1.06 6oo
Puchar  Pławniowic 22.06 6oo
 Mistrzostwa  Okręgu Seniorów i Juniorów 23/24.08 5oo

Puchar Jesieni 6oo
Zawody Katowice-Halle-Ostrawa 25-26.10 8oo

            Dyscyplina  Rzutowa
Międzynarodowe Zawody  w Hali 8.02 8oo
Otwarcie  Sezonu 9oo
Mistrzostwa  Okręgu 8oo

Zakończenie  Sezonu 8oo

                    Zawody  podlodowe
GPx Okregu 8oo
Mistrzostwa Okręgu 8oo
GPx Okregu 8oo

Zawody Morskie
Mistrzostwa okręgu

rez

Kędzierzyn Koźle Rogi rez K.Gliwicki

Kanał Dwory Oświęcim                

Mistrzostwa Okręgu  Seniorów  i  Kobiet     
U-23

Dolina Górnika - Chorzów        

do ustalenia

termin do uzgodnienia

Kozłowa Góra
Leśny - Knurów  II tury

Kanał Gliwicki - Rudziniec

Dunajec  III tury

Kędzierzyn Koźle Rogi rez.Kanał Gliwicki
Moczury - Knurów

Okreg PZW Katowice

Zb. Elektrowni Rybnik

Moczury - Knurów

Dunajec  III tury

Kozłowa Góra

Ostrawica II tury

Zb. Elektrowni Rybnik

Dolina 3 Stawów  Katowice

Kanał Dwory Oświęcim

Paprocany -rez. Poręba

Kędzierzyn Koźle Rogi rez.Kanał Gliwicki

Rybnik - Paruszowiec

Dolina Górnika - Chorzów        
Żabie Doły - Bytom

Brandka - Bytom

        Mistrzostwa  Okręgu  Kadetów,  
Juniorów 

Kanał Dwory- Oświęcim  rez. Rogi.

Kędzierzyn Koźle Rogi rez. K. Gliwicki

Tarnowskie Góry

Kędzierzyn Koźle Rogi

Kędzierzyn Koźle Rogi rez K.Gliwicki

7oo

7oo

Przeczyce - Dziećkowice

Kędzierzyn Koźle Rogi rez.Kanał Gliwicki

Czarny Dunajec III Tury / San
Ostrawica  II tury

do ustalenia

Pławniowice

Czarna Przemsza

Wisła  II tury

Kalendarz
   Imprez  sportowych  na  rok  2014.

 Zarządu  Okręgu PZW.  w Katowicach.
Miejsce  zawodów

Kanał Goczałkowicki

 Paruszowiec - Rybnik
Leśny - Knurów  rez. Zb.Rybnik

Dziećkowice

do ustalenia
Hala sportowa Tychy

do ustalenia

Dziećkowice

Spinningowe indywidualne Mistrzostwa 
Polski  Seniorów i Juniorów

Przeczyce- Paprocany- Dziećkowice7oo

Siewierz

 
 
 



Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2014. 
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając do kół część opisową do 
kalendarza imprez sportowych Okręgu na 2014 rok zwraca się z prośbą o szczegółowe i 
dokładne zapoznanie się  
z jego treścią. 
1. 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. 

2. Zarządy kół mają obowiązek przesłania do OKS protokołów ze wszystkich odbywających 
się  

      w kołach zawodów. 
3. Mistrzostwa kół winny być przeprowadzone w dyscyplinach: 

Dyscyplina spławikowa: 
Seniorzy - powyżej 23 lat 
Kobiety - powyżej 18 lat                                                            
Młodzież  U23 - 19-23 lat                 
Juniorzy - 15-18 lat 
Kadeci - do 14 lat    

Poszczególne kategorie muszą być rozgrywane w odrębnych sektorach. Wymagane są 
oddzielne protokoły ze wszystkich kategorii rozegranych zawodów mistrzowskich. 

Dyscyplina spinningowa: 
Seniorzy - powyżej 18 lat    
Juniorzy - 14-18 lat 

Dyscyplina muchowa: 
Seniorzy - powyżej 18 lat    
Juniorzy - 14-18 lat  

Zobowiązuje się zarządy kół do dostarczenia (do sekretariatu ZO) protokołów z 
rozegranych zawodów mistrzowskich na 14 dni  przed datą mistrzostw Okręgu, a z 
pozostałych zawodów do miesiąca. Po tych terminach protokoły nie będą przyjmowane i 
zaliczane. 

Ustalenia dodatkowe:  
- warunkiem dopuszczenia zawodników do mistrzostw okręgu jest dostarczenie w 
wyznaczonych terminach protokołów do sekretariatu ZO oraz dokonanie (najpóźniej na 14 
dni przed zawodami) w kasie okręgu wpłaty startowej w wysokości 20 zł od uczestnika. Brak 
protokołu lub opłaty startowej będzie skutkował nie dopuszczeniem zawodników do 
startu w mistrzostwach. 
- w spławikowych mistrzostwach okręgu seniorów, kobiet, U23, juniorów i kadetów 
uczestniczą mistrzowie kół oraz z klasyfikacji „Wędkarz Roku 2013” pierwszych 30 
zawodników w kategorii seniorów, pierwsza 15 w kategorii kobiet, młodzieży (U23), 
juniorów (U18) oraz pierwszych 5 z klasyfikacji kadetów, którzy przekroczyli limit wieku. W 
kategorii kadetów wszyscy zgłoszeni.  
Od roku 2015 w spławikowych mistrzostwach okręgu w kategorii  seniorów uczestniczy 
25 zawodników z klasyfikacji GP Okręgu oraz 5 zawodników z klasyfikacji  II ligi, 
natomiast w kategorii kobiet pierwsza 15 z klasyfikacji I ligi  oraz pierwsza 3 z II ligi.   
W kategorii weteranów „55+” warunkiem startu w mistrzostwach okręgu jest zgłoszenie i 
wniesienie opłaty startowej w kasie ZO, w kwocie  60 zł od zawodnika.  Rozgrywane będą 2 
tury zawodów w 2 dniach. 
- w spinningowych mistrzostwach okręgu seniorów uczestniczą mistrzowie kół oraz 

pierwszych 30 zawodników z klasyfikacji ogólnej za rok 2013. 
- w spinningowych mistrzostwach juniorów uczestniczą zawodnicy, którzy uzyskali 

pozytywny wynik mistrzostwach koła i ubiegłoroczny mistrz okręgu, o ile nie przekroczył 
limitu wieku. 

- w muchowych mistrzostwach okręgu seniorów uczestniczą mistrzowie kół oraz pierwszych 
30 zawodników z klasyfikacji ogólnej za rok 2013. 

- w muchowych mistrzostwach okręgu juniorów uczestniczą zawodnicy, którzy uzyskali 
pozytywny wynik w mistrzostwach koła i ubiegłoroczny mistrz okręgu o ile nie przekroczył 



limitu wieku. Mistrzostwa spinningowe oraz muchowe muszą być rozgrywane w formule 
„Żywa  Ryba”. 
- w mistrzostwach muchowych obowiązują przynęty wykonane na haczykach 

bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. 
Wzorem lat ubiegłych podtrzymuje się pobieranie zwrotnej kaucji za wszystkich 
uczestników mistrzostw okręgu w wysokości 50 zł. 

 
4. Okręgowe zawody spławikowe w 2014 roku będą rozgrywane, zgodnie z regulaminem, w 

formule  
      I i II ligi: 

- w I lidze startuje 16 zespołów 5 osobowych ( 3 seniorów, kobieta, U23 lub U18), które 
uzyskały uprawnienia startu w tej lidze. W ramach I ligi rozegranych zostanie 5 zawodów: 

Puchar Wiosny, Puchar OKS, Puchar Prezesa, Puchar Lata, Puchar Jesieni. Po zakończeniu 
rozgrywek 4 najsłabsze  zespoły  spadną   do II ligi.      

 
- w II lidze startuje 16 zespołów, które uzyskały uprawnienia do startu w tej lidze. W tym 
cyklu rozgrywek zostanie rozegranych troje zawodów. Drużyny, które zajmą 4 pierwsze 
miejsca, uzyskają prawo do startu w I lidze w roku następnym. Drużyny, które zajmą 4 
ostatnie miejsca, opuszczają  
II ligę. 
- awans do II ligi uzyskują 4 drużyny startujące w eliminacjach (2 tury) po zakończeniu 
rywalizacji w ligach. Prawo startu w eliminacjach będą miały wszystkie zgłoszone 
drużyny, również te, które spadły z II ligi. 
- w składach drużyn startujących w eliminacjach nie mogą uczestniczyć zawodnicy 
biorący udział  
w rozgrywkach I i II ligi. 
- szczegóły dotyczące zawodów spławikowych ujęte są w regulaminie zawodów 

spławikowych. 
5. Wpłat na zawody okręgowe należy dokonywać minimum na 14 dni przed zawodami. 
6. Opłaty za udział w rozgrywkach I i II ligi spławikowej, należy dokonać jednorazowo do 

17 marca za cały cykl rozgrywek. Drużyny I ligi 750 zł ( 5x 150), drużyny II ligi 450 zł 
(3x150). 
Drużyny, które nie wpłacą startowego w wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczane 
do rozgrywek (startowe w całości przeznaczone jest na nagrody finansowe i honorowe). 

7. W przypadku rezygnacji drużyny ze startu w zawodach I lub II ligi lub niedopuszczenia z 
innych przyczyn, do I ligi zostanie dopuszczona kolejna drużyna zgodnie z ZOWSK. 

8. W 2014 roku zorganizowanych zostanie troje zawodów spławikowych w których prawo 
startu mają wszyscy kadeci (U14) i juniorzy (U18). Zawody te będą zaliczane do 
klasyfikacji „Wędkarz Roku 2014”. 
Startowe na każde zawody wynosi 20 zł od zawodnika, płatne w kasie Okręgu na 14 dni 
przed zawodami. 
Wszyscy zawodnicy kategorii U23 mają prawo startu w sektorze młodzieży zawodów I- 
ligi. Warunkiem udziału w rozgrywkach jest zgłoszenie uczestnictwa oraz wniesienie 
opłaty startowej w wysokości 5x30 zł w terminie do 17 marca 2014r.  

9. 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 25 zł. 

10. Drużynowe zawody „Finał Rejonów Juniorów” rozgrywane będą w 3 osobowych 
składach. Prawo startu mają drużyny kół, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych 
rejonach.  
Udział w zawodach okręgowych zwycięskich drużyn jest bezpłatny. 

11. Zawody „Młode Talenty” będą rozgrywane, w 2 etapach, zgodnie z następującą formułą: 
I. uczestnikami finału okręgowych zawodów kadetów (do 14 lat) „ Młode Talenty” jest 

80 najlepszych zawodników z eliminacji rejonowych oraz dziewczęta zgodnie z pkt. 
II. 

II. w zawodach eliminacyjnych w rejonach, w klasyfikacji indywidualnej, prawo startu 
mają kadeci (do 14 lat) wszystkich kół rejonu. Do okręgowego finału kwalifikują się 
najlepsi zawodnicy  

      z rejonu. Ilość zawodników z poszczególnych rejonów, uprawniona do startu w finale 
okręgowym, będzie uzależniona od procentowego udziału zawodników rejonu wśród 
wszystkich uczestników kwalifikacji (% udziału w łącznej liczbie zawodników 
startujących we wszystkich rejonach). Ustalona na tej podstawie imienna lista 
uprawnionych do startu w okręgowym finale „Młode Talenty” zostanie umieszczona 
na stronie internetowej Okręgu, po spłynięciu do działu sportu wszystkich protokołów 



z eliminacji rejonowych. Jeżeli wśród kwalifikantów z rejonu nie będzie dziewczynek 
to dodatkowo prawo startu w okręgowym finale będą miały 2 dziewczynki  

      z tego rejonu.( gdy wśród kwalifikantów będzie dziewczyna, to prawo startu będzie 
miała dodatkowo jeszcze jedna dziewczynka, która zajmie najlepsze miejsce po 
kwalifikujących się).  
   W związku z w/w zasadami rozgrywania zawodów „Młode Talenty” 
zobowiązuje się organizatorów eliminacji rejonowych do dostarczenia 
protokołów z tych zawodów  
w terminie do 31.05.2014r. 

III. w zawodach mogą brać udział kadeci w wieku od 7 lat, którzy potrafią samodzielnie 
łowić. 

12. 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. 

13. W zawodach przewodniczących komisji rewizyjnych kół i OKR wysokość opłaty za 
udział w zawodach okręgowych ustala organizator zawodów.  

14. Wysokość opłat startowych na wszystkich zawodach muchowych oraz spinningowych 
wynosi 30 zł od seniora i 20 zł od juniora. 

       W zawodach rozgrywanych na zbiornikach z ograniczoną ilością łodzi będzie 
pobierana zwrotna kaucja w wysokości 50 zł. Natomiast zapisy na te zawody będą 
uzależnione  od ilości  miejsc na łodziach.  

15. Udział w zawodach sędziów wędkarskich odbywa się za imiennymi zaproszeniami, opłata 
startowa od zawodnika wynosi 25 zł. 

16. Do udziału w okręgowych zawodach podlodowych i morskich (indywidualnych) 
uprawnieni są zawodnicy, którzy wpiszą się na listę uczestników i opłacą opłatę startową 
w kasie okręgu. 

 Startowe w zawodach podlodowych wynosi 30 zł. od zawodnika. Termin i wysokość 
opłaty za udział w „Morskich Mistrzostwach Okręgu” będą podane w oddzielnym 
komunikacie. 

Uwagi końcowe: 
- w kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze. 
- w zależności od kategorii wiekowej w zawodach spławikowych obowiązują długości 

wędek zgodnie z ZOWSK.  
- drużynowym mistrzem okręgu w dyscyplinie spławikowej będzie zwycięzca I ligi. 
- wędkarzem roku w kategorii kobiet seniorów oraz młodzieży (U23) będą zwycięzcy 

tych kategorii w rozgrywkach I ligi. (5 zawodów ligowych + mistrzostwa okręgu). Do 
klasyfikacji zaliczane będzie 6 najlepszych z 7 rozegranych tur. 

- w kategorii U18 do klasyfikacji „Wędkarza Roku” zalicza się  wyniki z 3 
spławikowych zawodów okręgowych oraz 2 tur  z mistrzostw okręgu.  Odlicza się 
najsłabszy wynik. 

- w kategorii kadetów - U14 do klasyfikacji „Wędkarza Roku” zalicza się wyniki  
-  z 3 spławikowych zawodów okręgowych oraz 2 tury z mistrzostw okręgu. Odlicza się 

najsłabszy wynik. 
- do punktacji „Wędkarz Roku 2013” zaliczane będą wyniki: 
- dyscyplina spinningowa -  z 7 rozegranych tur. 
- dyscyplina muchowa 12 najlepszych z 15 rozegranych tur. 

      - w zawodach spinningowych i muchowych juniorów będzie prowadzona klasyfikacja 
„Wędkarza   
            Roku”, gdy w zawodach będzie startowało minimum po 3 zawodników 

- 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   

mailto:sport@opzw.webserwer.pl


- 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 

      (o minimalnej średnicy 40 cm i długości 3,5 m) do przetrzymywania złowionych ryb 
w stanie     
      żywym. 
- 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 ewentualnej zmianie terminu lub miejsca zawodów powiadomimy ze stosownym 
wyprzedzeniem na stronie internetowej okręgu: www.katowice.pzw.org.pl 

- w sprawach nie uregulowanych niniejszymi ustaleniami obowiązują przepisy zawarte  
      w „Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego”. 
- zgoda uzyskana w ramach porozumienia kół na udział swojego członka w drużynie 

innego koła dotyczy tylko zawodów I i II ligi okręgowej.   
 

 
 
 
Okręgowy Kapitanat Sportowy,   19. 12. 2013r. 
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