
          POLSKI   ZWIĄZEK   WĘDKARSKI 
                               OKRĘG   w   KIELCACH 

                           KOMISJA  d/s MŁODZIEŻY 

 
 

Regulamin rozgrywania Okręgowej Olimpiady Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich 
 

Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich (zwana dalej Olimpiadą) służy 

propagowaniu sportu wędkarskiego i świadomości ekologicznej wśród dzieci i 

młodzieży. 

Odpowiedzialnym za organizację Olimpiady jest Komisja d/s Młodzieży Okręgu PZW 

w Kielcach oraz wyznaczone Koło PZW. 

Olimpiada jest rozgrywana w cyklu dwudniowym w 2 lub 3 dekadzie maja. 

Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych 

przepisów oraz wszelkich ograniczeń narzuconych przez Organizatora. 

Olimpiada składa się z czterech konkurencji obowiązkowych: 

1. Zawody spławikowe, 

2. Zawody rzutowe w 3-boju spinningowym, 

3. Zawody sprawnościowe, 

4. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. 

Konkurencje rozgrywane są w: 

• 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). 

• klasyfikacji drużynowej w składzie 3 zawodników po jednym z każdej 

kategorii wiekowej. 

Dopuszcza się zgłoszenie drużyny niepełnej, ale skład jej musi wynosić minimum 

dwóch zawodników z dwóch różnych kategorii wiekowych. 

Każde Koło PZW Okręgu Kielce może zgłosić do udziału w Olimpiadzie jedną 

drużynę 3 osobową. Dopuszcza się też zgłoszenie drużyny niepełnej (minimum  2 

zawodników) lub zawodnika w kategorii indywidualnej. W miarę możliwości 



finansowych i organizacyjnych Organizator   może zezwolić na start w Olimpiadzie 

drugiej drużyny z Koła o czym informuje  Komunikacie Olimpiady. 

Regulaminy konkurencji: 

1. Zawody spławikowe 

Ogólne warunki rozgrywania zawodów spławikowych określają Zasady Organizacji  

Sportu Wędkarskiego PZW (ZOSW PZW) część II.2, z następującymi wyjątkami: 

1.1 Długość wędziska ogranicza się do: 

   kategoria wiekowa do12 lat - 10 m 

kategoria wiekowa do 14 lat - 10 m 

kategoria wiekowa do 16 lat - 11,5 m 

1.2  Dopuszcza się pomoc opiekuna, trenera (tylko jednej osoby): 

a/w sektorach A, B, C w czasie pierwszych 30 minut od sygnału wejścia na 

stanowisko przy rozłożeniu platformy wędkarskiej oraz w niezbędnym                                       

zakresie w sytuacjach losowych, gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. 

b/ w sektorach A i B (12 i 14-latków) przy organizowaniu stanowiska                                    

i rozkładaniu pozostałego sprzętu jak wędziska, siatka, podbierak, parasol, krzesło.     

W trakcie trwania zawodów dopuszcza się montaż/wymianę splątanego zestawu, 

uszkodzonej lub zakleszczonej wędki, a także w przypadku dużej trudności z 

wypięciem haczyka rybie przy użyciu wypychacza, celem jak najszybszego 

uwolnienia ryby. O takich czynnościach opiekun/trener powinien poinformować 

sędziego. W tym i podobnych nagłych przypadkach oprócz opiekuna/trenera pomocą 

zawodnikowi-dziecku może służyć także będący w pobliżu sędzia. 

c/ kategorycznie zabrania się udzielania bezpośredniej pomocy w takich 

czynnościach jak: gruntowanie łowiska, nęcenie, łowienie ryb - trzymanie wędki, 

holowanie ryby, lądowanie lub podbieranie oraz wrzucanie do siatki złowionej ryby.  

W takich przypadkach mogą być stosowane wyłącznie porady ustne. 

 

1.3 Zawody rozgrywa się w trzech sektorach po jednym dla każdej kategorii 

wiekowej. Ilość zawodników w sektorze jest równy ilości zawodników w danej 

kategorii wiekowej. 

1.4 Zawodnicy, którzy nie złowili w zawodach ryby klasyfikowani są na kolejnym 

miejscu za zawodnikami którzy ryby złowili. Np. w sektorze startuje 25 zawodników, z 

czego 20 złowiło ryby. Pozostali zawodnicy sklasyfikowani zostają ex equo na 21 

miejscu. 



1.5 Zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą zajętemu miejscu. 

1.6 W zawodach spławikowych rozgrywanych na Olimpiadzie obowiązuje 

klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

O wszystkich innych ograniczeniach Organizator musi poinformować w Komunikacie 

Olimpiady. 

2.   Zawody rzutowe 

Ogólne warunki rozgrywania zawodów rzutowych określają Zasady Organizacji  

Sportu Wędkarskiego część II.5, z następującymi wyjątkami: 

2.1  Zawody rozgrywa się tylko w 3-boju spinningowym (konkurencje 3, 4, 5); 

2.2 W konkurencji nr 5 (odległość spinningowa jednoręczna) zawodnicy muszą 

posiadać obowiązkowo przypon strzałowy oraz z uwzględnieniem szczególnych 

zasad bezpieczeństwa Organizator musi wyznaczyć wokół każdej rzutni strefę 

bezpieczeństwa, wewnątrz której może przebywać tylko zawodnik wykonujący rzut i 

sędziowie. 

3. Test sprawnościowy 

3.1 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 lub czarny, pierścienie białe o grubości maksymalnej do 2cm). Rzuty 

wykonywane są z siedziska ustawionego 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. 

3.2 Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych, po których następuje seria 20 rzutów 

punktowanych. Punktacja 0, 2, 4, 6, 8 lub 10 pkt za każdy rzut. Maksymalna  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". 

3.3 Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego przez organizatora, 

jednakże może używać własnego siedziska po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 

sędziemu głównemu lub kierownikowi rzutni, na której wykonuje rzuty. 



4. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej 

4.1 Konkurencja polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce 

ekologiczno-wędkarskiej w jak najkrótszym czasie. Test powinien zawierać 30 pytań 

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). 

4.2 Pytania testów wiedzy ekologiczno wędkarskiej dostępne są na stronie Zarządu 

Głównego PZW http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/ 

4.3 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.. 

Zasady punktowania 

W Olimpiadzie prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna w 

poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurencji zawody spławikowe oraz 

końcowa klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej i końcowa 

klasyfikacja drużynowa całej olimpiady. 

Podstawą klasyfikacji indywidualnej w konkurencjach jest liczba punktów uzyskanych 

przez zawodnika: 

• w zawodach spławikowych - ogólna wyższa waga złowionych ryb; 

• 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 equo. 



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  equo, 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 equo. 

Końcową klasyfikację drużyny stanowi suma punktów z klasyfikacji końcowej 

zawodników. Jeżeli jest równa sumuje się miejsca zajęte w poszczególnych 

konkurencjach.  W dalszej kolejności mają zastosowanie przepisy obliczania jak w 

indywidualnej klasyfikacji końcowej. 

Nagrody i wyróżnienia: 

Trzy pierwsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy, a zawodnicy tych drużyn 

dyplomy w zawodach spławikowych oraz w klasyfikacji końcowej. 

W klasyfikacji indywidualnej końcowej trzech pierwszych zawodników w każdej 

kategorii otrzymuje puchary i dyplomy. 

W miarę posiadanych środków finansowych lub wsparcia sponsorskiego dopuszcza 

się możliwość uhonorowania zwycięzców indywidualnych nagrodami rzeczowymi. 

Postanowienia końcowe: 

Niniejszy regulamin został opracowany przez Komisję d/s Młodzieży Okręgu PZW w 

Kielcach na podstawie "Regulaminu rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich" Rady d/s Młodzieży przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 

Kielcach w dniu ..............i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 


