
REGULAMIN KRAKOWSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ na rok 2020

pkt.1

Krakowska Liga Spinningowa organizowana jest przez Okręgowy Kapitanat Sportowy przy udziale Klubów 
Wędkarstwa Sportowego zrzeszonych przy ZO PZW Kraków.

pkt.2

Zawody ligowe maja charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich członków kół Okręgu PZW Kraków.
Zawody  przeprowadzane  są  zgodnie  z  aktualnym  REGULAMINEM  KRAKOWSKIEJ  LIGI
SPINNINGOWEJ,  który stanowi  dokument  nadrzędny w stosunku do uchwalonych przez GKS  Zasad
Organizacji Sportu Wędkarskiego – część II.3 Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym.

pkt.3

 Prowadzona jest trzyletnia klasyfikacja „GPx Krakowskiej Ligi Spinningowej", do której zalicza się
wyniki  z  7-miu  z  9  najlepszych  tur (lub  zawodów)  w  roku.  Wyniki  z  7  tur  będą  liczone  także  
w  sytuacji  kiedy  z  powodów niezależnych  odbędzie  się mniej  niż  9  tur  w  roku.  Ranking  ten  stanowi
podstawę  do  wyłonienia  reprezentacji  Krakowskiej  Ligi  Spinningowej  do  startów  
w  zawodach  ogólnopolskich  w  dyscyplinie  spinningowej.  Skład  reprezentacji  Krakowskiej   Ligi
Spinningowej   zostanie   ogłoszony    po   rozegraniu   ostatnich   zawodów     w  danym  roku  
i podsumowaniu ostatecznych wyników.
 Klasyfikacja roczna KLS „Wędkarz Roku" ma charakter symboliczny i jest wyrazem uznania dla
najlepszych  zawodników.  Do  klasyfikacji  „Wędkarza  Roku"  zaliczane  są  wyniki  wszystkich  odbytych
zawodów oraz tur Mistrzostw Okręgu z odliczeniem dwóch najgorszych tur w danym roku kalendarzowym.

 Prowadzona jest  klasyfikacja  „Drużyna Roku".  We  współzawodnictwie  biorą  udział  2  osobowe
drużyny Kół i Klubów okręgu krakowskiego lub drużyny mieszane. Warunkiem bezwzględnym jest
udział  drużyn w niezmienionym składzie  od początku  do końca roku.  Ostateczny skład drużyn
należy  podać  przed  pierwszymi  zawodami  sezonu  ligowego.  Do  punktacji  zaliczane  będą
wszystkie sektorowe lokaty zawodników danej drużyny we wszystkich zawodach/turach w danym
roku startowym z odliczeniem dwóch najgorszych tur. Absencja zawodnika z drużyny w danych
zawodach skutkuje tym, że do wyniku drużyny dopisuje się nieobecnemu ilość punktów równą
ilości zawodników w zawodach +1.
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W związku z podziałem ogólnopolskich zawodów spinningowych na zawody z  cyklu:  Grand Prix Polski
 i  zawody  eliminacyjne  do  Grand  Prix  Polski,  ilość  zawodników  z  Krakowskiej  Ligi  Spinningowej
startujących w w/w zawodach jest zmienna  *.  Biorąc pod uwagę podtrzymanie zasadności organizacji
(charakteru  eliminacyjnego)  zawodów   Krakowskiej   Ligi   Spinningowej,   Zarząd   Okręgu   PZW   w
Krakowie  zapewni  w miarę  możliwości  finansowych refundację  opłat  startowych i  ewentualnie  innych
kosztów  udziału  
w zawodach (transport,  zakwaterowanie,  wyżywienie)  dla  najlepszych zawodników  Krakowskiej   Ligi
Spinningowej,  bez  względu   na   rangę   zawodów  ogólnopolskich  w których dany zawodnik ma prawo
startu. Pierwszeństwo do możliwości korzystania ze środków sekcji w ramach startów w zawodach GPx
Polski i Mistrzostw Polski ma pierwsza szóstka z 3 – letniego Rankingu KLS. Zawodnik, któremu Zarząd
Okręgu PZW w Krakowie sfinansuje start w zawodach ponosi pełną odpowiedzialność finansową (zwrot
opłaty) w przypadku nie wzięcia udziału w zawodach. Wyjątek może stanowić wypadek losowy lub nagła
choroba zawodnika w okresie bezpośrednio poprzedzającym start w zawodach. Regulacje w sprawie
finansowania  dodatkowych  kosztów takich  jak  transport,  zakwaterowanie,  wyżywienie  i  ich  wysokość
będzie  weryfikowana  z  początkiem  każdego  roku  po  ostatecznym  rozliczeniu  sekcji  za  rok  ubiegły.
Regulacja ta odbywać się będzie poprzez uchwałę OKS.
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Na Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Polski w danym roku Okręg PZW Kraków reprezentuje
Indywidualny  Mistrz  Okręgu  oraz  zawodnicy  uprawnieni  w  wyniku  zajętych  miejsc  w klasyfikacji
spinningowego GPx Polski za rok ubiegły. Dodatkowo prawo startu nabywa Indywidualny Mistrz Okręgu
Juniorów jeżeli  zawody w tej  kategorii  się  odbyły.  W sytuacji  gdy startuje  tylko jeden junior  warunek
stanowi uzyskanie przez niego wyniku punktowego w zawodach.
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Terminarz zawodów Krakowskiej Ligi Spinningowej jest uchwalany z  początkiem  każdego  roku  przez
Okręgowy  Kapitanat  Sportowy  PZW/Kraków  przy  współpracy  i  w  porozumieniu  ze  wszystkimi
przedstawicielami dyscyplin sportowych. Ostateczne terminy oraz miejsce organizacji zawodów ligowych 
w  dyscyplinie  spinningowej  określa  OKS poprzez  Sekcję  Spinningową.  Terminy  mogą  ulec  zmianie  
w  wyniku  korekt  GKS  co  do  kalendarza  rozgrywania  zawodów  GPx  Polski,  w  których  uczestniczą
zawodnicy z ligi. W wyjątkowych sytuacjach, mając na uwadze poprawę organizacji OKS może zmienić
termin rozgrywania zawodów ligowych o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej.
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Poszczególne zawody zaliczane do Krakowskiej Ligi Spinningowej mogą być organizowane przez 
wszystkie Koła i Kluby wędkarskie zrzeszone przy ZO PZW Kraków pod warunkiem dostosowania się 
do terminu i miejsca rozegrania zawodów ustalonego przez OKS – Sekcja Spinningowa.
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Koła i Kluby zrzeszone przy PZW Kraków mogą być organizatorami zawodów ligowych pod warunkiem
przyjęcia zasad niniejszego Regulaminu.  OKS PZW/Kraków poinformuje wnioskodawców o prawie do
organizacji zawodów KLS. Zawody nie posiadające akceptacji OKS PZW/Kraków będą miały charakter
zawodów towarzyskich  i  nie  będą zaliczane  do  klasyfikacji  Krakowskiej  Ligi  Spinningowej.  Wszystkie
obostrzenia w zakresie organizacji zawodów mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu Krakowskiej
Ligi  Spinningowej.  Naczelną wykładnią  będzie  przygotowanie  zawodów w taki  sposób,  aby czołówkę
Krakowskiej Ligi Spinningowej stanowili zawodnicy wszechstronni, radzący sobie na różnych łowiskach,
mogący z powodzeniem reprezentować Krakowski Okręg PZW na arenie ogólnopolskiej w zawodach  
o różnym charakterze.
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Organizator zawodów ligowych zobowiązany jest do przedstawienia KOMUNIKATU do akceptacji przez 
OKS – Sekcja Spinningowa w terminie najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów. Komunikat 
po akceptacji ukaże się na stronie internetowej ZO PZW Kraków .
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Wszystkie Zawody, które będą zaliczane do Krakowskiej Ligi Spinningowej rozgrywane są w systemie
jedno  lub  dwuturowym  (tylko  dwudniowe).  W  zawodach  dwuturowych  obowiązuje  podział  na
wyznaczone przez organizatora sektory ( wszyscy zawodnicy łowią w sektorze „A” w pierwszym dniu,
w drugim wszyscy w „B”). W celu ochrony populacji ryb drapieżnych wszystkie zawody muszą być
rozgrywane w formule" na żywej rybie". Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu wprowadza się
zasadę  fotografowania  złowionej  ryby  na  specjalnej  macie  z  miarką.  Zawodnik  po  złowieniu
punktowanej  ryby  kładzie  ją  na  macie,  umieszcza  specjalny  znacznik  przygotowany  na  zawody
 i  wykonuje zdjęcie.  Zdjęcie przedstawione do weryfikacji  sędziemu musi  w sposób jednoznaczny
pokazywać  wielkość  ryby  oraz  w  swej  treści  zawierać  znacznik.  Znacznik  stanowi  element
autentyczności  dokonanego  połowu w danym dniu  w  czasie  trwania  zawodów.  Za  jakość  zdjęcia
odpowiada zawodnik. Dopuszcza się dodatkowo możliwość zmierzenia ryby przez innego zawodnika
 o ile ten wyrazi na to zgodę. Zmierzoną rybę zawodnik potwierdza czytelnym podpisem w karcie
zawodnika,  który  ją  złowił.  Organizator  zawodów  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  mat  oraz
znaczników  w  ilości  startujących  zawodników.  Zawodnik  ponosi  odpowiedzialność  finansową  za
powierzony przymiar pod groźbą dyskwalifikacji w KLS.

 Okręgowy  Kapitanat  Sportowy  organizuje  Indywidualne  Spinningowe  Mistrzostwa
Okręgu*.   Mistrzostwa  rozgrywane  są   w  dwóch  turach,  w kategorii  seniorów
 i juniorów.

 Organizator zewnętrzny (koło lub klub) zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów
zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami  z  OKS  –  Sekcja  Spinningowa.  Wszelkie
ewentualne zmiany muszą  posiadać  akceptację OKS. Z  przyczyn  niezależnych  od
organizatora: złe warunki atmosferyczne, wysoka woda  powodziowa oraz ze względu
na  bezpieczeństwo  zawodników organizator w  porozumieniu  z  Sędzią  Głównym
zawodów ma prawo odwołać zawody bez prawa do pobierania opłaty startowej oraz 
w porozumieniu z OKS ustalić nowy termin rozegrania zawodów.

 Organizator zawodów  zaliczanych  do  Krakowskiej  Ligi  Spinningowej  ma  prawo
pobierać  od  zawodników  dobrowolną  opłatę  na  cele  statutowe  w  wysokości
umożliwiającej  pokrycie  wszystkich  kosztów  związanych  z  organizacją  zawodów
( realizacja  celów statutowych)  ale nie  większą niż 50zł przy zawodach  z brzegu    
 i 70zł z łódki przy zapewnieniu sprzętu pływającego. Ewentualne zawody dwudniowe
z noclegiem muszą posiadać wcześniejszą akceptację kosztów organizacyjnych przez
OKS-Sekcja  Spinningowa.  Po zakończeniu  zawodów  – na wniosek OKS – Sekcja
Spinningowa  w  terminie  do  2  tygodni  organizator  zobowiązany  jest  przedstawić
adekwatne  rozliczenie  kosztów.  Zgłaszając  się  do  zawodów zawodnik  akceptuję
automatycznie wniesienie dobrowolnej opłaty na cele statutowe.
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Podczas  zawodów  z  łodzi  obowiązuje  zasada  sędziowania  wzajemnego.  Partner  z  łódki  jest
jednocześnie  zawodnikiem  i  sędzią  kontrolnym.  Organizator  ma  obowiązek  zapewnić  jednakowe
przymiary dla wszystkich łódek. W związku z wysokimi kosztami organizacji zawodów z łodzi Koła     
 i  Kluby  zgłaszające  zawodników  do  startu  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  finansową  i  będą
obciążone opłatą startową, jeżeli ich zawodnik  (drużyna) nie weźmie udziału w zawodach.  Zawody  
 z  łodzi  mogą  się  odbywać  na  łodziach  zapewnianych  przez  organizatora  a  także    
z wykorzystaniem jedynie sprzętu prywatnego. Losowanie par na łodzie odbywa się co najmniej na
trzy  dni  przed  zawodami.  Obsady  łodzi  we  własnym  zakresie  regulują  koszty  przywiezienia  i
eksploatacji łodzi na zawodach. W sytuacji gdy na łodzi mamy jedną osobę to sędzią kontrolnym może
być każda osoba z obsad innych łodzi.
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Przebieg, obowiązki organizatora oraz zasady punktacji na zawodach spinningowych zaliczanych do 
KLS

 Odprawa techniczna przed zawodami ostatecznie wyjaśnia przebieg danych 
zawodów i stanowi uzupełnienie komunikatu.

 W zawodach rozgrywanych  w jednym dniu w jednej 7-godzinnej turze
(  minimum  5-godzinnej  )  punktują  wszyscy  zawodnicy  z  wynikiem.  Zawodnik

zdobywa w zawodach ilość punktów zgodnie z zajętym miejscem. Zawodnicy,
którzy nie uzyskali wyniku punktowego otrzymują ilość punktów równą ilości
startujących  zawodników  w  danych  zawodach.  Nieobecny  na  zawodach
zawodnik otrzymuje ilość  punktów równą ilości  startujących zawodników  
w danych zawodach +1pkt.

 W indywidualnych mistrzostwach okręgu rozgrywanych podczas dwóch dni punktują
wszyscy  zawodnicy  z  wynikiem w każdej z tur. Zasady  punktowania  tur  jak  wyżej.  
O  wyniku  Mistrzostw  Okręgu  decyduje  suma  miejsc  z  dwóch  tur.  W  przypadku  gdy  
w jednej z tur staruje inna ilość zawodników to tzw.”zero” za brak wyniku będzie liczone dla
mocniej liczebnie rozegranej tury.

 Punkty za wyniki  z 7-miu z 9 najlepszych (  tur lub zawodów ) w roku zaliczane są
klasyfikacji  trzyletniej  stanowiącej  GPx  KLS.  Wyniki  z  7  tur  będą  liczone  także  
w sytuacji kiedy z powodów niezależnych odbędzie się mniej niż 9 tur w roku.

 W zawodach dwuturowych - dwudniowych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma miejsc
zajętych w sektorach. Punkty do ligi zostaną przyznane na podstawie klasyfikacji końcowej
zawodów (nie dotyczy Mistrzostw Okręgu, gdzie punkty za wyniki każdej tury zaliczane są  do
KLS). W przypadku takiej samej ilości punktów wynikającej z sumowania miejsc sektorowych o
kolejności decydują tak zwane małe punkty, czyli wynik uzyskany w trakcie łowienia wynikający
z  przeliczenia  złowionych  centymetrów  ryb.  W  następnej  kolejności  decyduje  tak  zwana
najdłuższa  ryba  wchodząca  w  skład  wyniku  zawodnika.  Gdy  pomimo  zastosowania  w/w
opisanych obliczeń dalej dwóch lub więcej zawodników posiada taki sam wynik to kolejność
ustala  się  w  oparciu  o  wzór,  który  przewiduje  Regulamin  Wędkarskiego  Sportu
Kwalifikowanego. W zawodach dwuturowych – dwudniowych wszyscy zawodnicy w 1 dniu
startują w sektorze „A” a w 2 dniu w sektorze „B”.

 W przypadku zawodów na zbiorniku zamkniętym zarybianym przed zawodami pstrągiem
tęczowym przepisy będą ustalane oddzielnie dla każdych z takich zawodów w zależności od 
charakteru i wielkości zbiornika. Ma to na celu umożliwienie organizacji takich zawodów 
w sposób możliwie optymalny dla wszystkich zawodników.

 Na zawodach obowiązuje ustalony limit czasu na zdanie karty startowej przez zawodnika.
Czas ten ostatecznie określa sędzia główny danych zawodów ale nie może to być mniej niż pół godziny.
Przy  zawodach  z  brzegu  kartę  każdy  zawodnik  zdaje  osobiście  w  miejscu  startu.  Aby  uniknąć
nieporozumień każdorazowo należy określić strefę w miejscu startu, w której zawodnik zdający kartę
ma się znajdować w momencie ogłoszenia przez sędziego końca czasu. Przy zawodach z łodzi karty
startowe sędzia  główny lub  osoba wyznaczona przez organizatora zbiera  od spływających łodzi  w
miejscu wypłynięcia. Łódki w momencie ogłoszenia końca czasu muszą znajdować się w określonym
szczegółowo przez  organizatora miejscu. Nie zdanie karty startowej przez zawodnika w określonym
czasie skutkuje dyskwalifikacją w turze lub w przypadku zawodów jednoturowych w całych



zawodach.  Dopuszcza  się  możliwość  zdawania  karty  na  otwartej  wodzie  o  ile  w  trakcie
zawodów ryby mierzone są przez łódź sędziowską. O tak zwanym czasie na dojście lub
dopłynięcie na łowisko każdorazowo decyduje organizator zawodów na odprawie technicznej.
Może podjąć decyzję, że takiego czasu nie ma.

 Na uzasadniony wniosek sędziego głównego zawodów lub organizatora, OKS może ukarać
zawodnika karą dyscyplinarną w postaci:

- oficjalnego upomnienia
- dyskwalifikacji w rozegranych zawodach
- czasowego zawieszenia w prawach zawodnika
- wykluczenia z Krakowskiej Ligii Spinningowej

 Zawodnik  pełniący  rolę  sędziego  kontrolnego  (obowiązuje  sędziowanie  wzajemne  na
łodziach)  sprawdza  jedynie  czy  ryba  jest  MIAROWA,  nie  rozstrzyga  kwestii  spornych,  podpisuje
okazana rybę w kartę a ewentualne zastrzeżenia i uwagi wpisuje obok.

 Wszelkie sprawy sporne związane z przebiegiem zawodów oraz ich wynikami rozstrzyga
OKS.  Od  decyzji  podjętych  przez  OKS  w  zakresie  związanym  z  zawodami  Krakowskiej  Ligi
Spinningowej nie ma odwołań. OKS jest założycielem KLS i jako taki posiada  wszelkie  prawa co do
sposobu przeprowadzania zawodów zaliczanych do jej punktacji.

 Obowiązkiem organizatora zawodów jest przekazanie pełnej dokumentacji z zawodów w tym
wszystkich kart  startowych przedstawicielowi  OKS. Jeżeli  nie  ma takiej  możliwości  po zakończeniu
zawodów to należy złożyć w/w dokumenty w Biurze Okręgu w terminie do dwóch tygodni od rozegrania
imprezy.  W  razie  stwierdzenia  błędów  obliczeniowych  wyniki  zawodów  będą  weryfikowane  a
organizator poinformowany o korekcie.

 W  stosunku  do  zagadnień  dotyczących  zawodów spinningowych,  o  których  NIE  MÓWI
Regulamin  Krakowskiej  Ligi  Spinningowej  mają  zastosowanie  aktualne  Zasady  Organizacji  Sportu
Wędkarskiego – część II.3 Regulamin zawodów wędkarstwie spinningowym oraz ewentualne uchwały
lub decyzje OKS – Sekcja Spinningowa podjęte w trakcie sezonu.

 W  cyklu  KLS  nie  przewiduje  się  odrębnej  kategorii  dla  juniorów  z  wykluczeniem
Indywidualnych  Mistrzostw Okręgu.  Juniorzy  zobligowani   są    do    posiadania     zgody
rodziców   na    udział    w   zawodach.    Podczas    zawodów  z łodzi oraz zawodach gdzie
wymagane jest brodzenie łowią w kamizelkach ratunkowych. Ze względu, że zależy nam na
rozwoju naszych juniorów oraz na profesjonalnym podejściu do młodych ludzi podczas
wspólnego  łowienia  z  łodzi  Sekcja  Spinningowa  przed  każdymi  zawodami  będzie
zapewniać młodym zawodnikom dolosowanie do doświadczonych zawodników za ich
wcześniejszą zgodą.

 Od 2018 roku  we  wszystkich  zawodach  zaliczanych  do  KLS  obowiązuje  „ZASADA 15
RYB” – Zawodnik do klasyfikacji może przedstawić maksymalnie 15 ryb. W przypadku jeżeli tych ryb
złowił  więcej  to  z  karty  startowej  należy  WYKREŚLIĆ  pozycję  z  rybami,  których  nie  chcemy  do
punktacji.



 W sytuacjach kiedy zawody jednodniowe lub tura zawodów dwudniowych zostały przerwane 
w związku z sytuacją wyjątkową mającą na celu bezpieczeństwo zawodników ale trwały minimum 3
godziny to wyniki takie zostaną zaliczone.
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Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2020 roku.

Za Okręgowy Kapitanat Sportowy 
Przewodniczący Sekcji Spinningowej

Rafał Flammer
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