
Regulamin Krakowskiej Ligi Muchowej na 2020 rok 

1. Krakowska Liga Muchowa organizowana jest przez OKS przy udziale kół i klubów wędkarskich Okręgu PZW Kraków 

2. Zawody ligowe mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich członków PZW, wyjątek stanowią Muchowe 

Mistrzostwa Okręgu, w których prawo startu maja tylko członkowie kół i klubów Okręgu Kraków. 

3. Zawody ligowe rozgrywane są zgodnie z regulaminem Krakowskiej Ligi Muchowej (K.L.M.), który to jest nadrzędny 

do regulaminu Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego i amatorskiego połowu ryb. Wyjątek stanowią Muchowe 

Mistrzostwa Okręgu wyłaniające Mistrza Okręgu, mającego prawo startu w Mistrzostwach Polski i dlatego zawody tej 

rangi muszą być rozgrywane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (ZOWSK) oraz 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).  Zawody te mogą być rozegrane w trzech lub dwóch turach. 

Przyjmuje się jednak że w ciągu jednego dnia nie może być rozegrane więcej niż dwie tury których czas trwania 

każdej tury nie może przekroczyć trzech godzin. Podobnie jeżeli zawody ligowe rozgrywane są systemem 

dwuturowym to każda z tur nie może być krótsza niż 2,5 godziny i powinna być liczona w punktacji ujemnej jako 

oddzielne tury. 

4. W sezonie rozgrywania zawodów ligowych w tym Mistrzostw Okręgu, prowadzona jest punktacja indywidualna z 

poszczególnych zawodów zaliczanych do K.L.M., a zatwierdzonych przed sezonem przez O.K.S. Do klasyfikacji rocznej 

zaliczani są wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów krakowskich zrzeszonych przy Z.O. 20 pierwszych miejsc 

w zawodach z uwzględnieniem zawodników spoza Okręgu PZW Kraków i zawodników nie należących do WKS Kraków 

punktowane jest następująco za 1 miejsce – 20 pkt, za 2 miejsce - 19pkt, i tak kolejno do miejsca 20 za które jest 1 

pkt. W punktacji ujemnej odwrotnie za 1 miejsce 1 pkt, za 2 miejsce 2 pkt i tak kolejno do 20 miejsca za które jest 20 

ptk Wyjątek stanowią Mistrzostwa Okręgu 

a) przy dwóch turach Mistrzostw Okręgu za całe zawody (II tury) 20 pierwszych miejsc punktowane jest następująco: 

za 1 miejsce 40pkt za 2 miejsce 38pkt i tak kolejno do 20 miejsca za które jest 2pkt W punktacji ujemnej odwrotnie  

za 1 miejsce 2ptk, za 2 miejsce 4ptk i tak kolejno do 20 miejsca za które jest 40ptk  

b) przy trzech turach Mistrzostw Okręgu za całe zawody (III tury) 20 pierwszych miejsc punktowane jest następująco: 

za 1 miejsce 60pkt za 2 miejsce 57pkt i tak kolejno do 20 miejsca za które jest 3pkt W punktacji ujemnej odwrotnie za 

1 miejsce 3ptk, za 2 miejsce 6ptk i tak kolejno do 20 miejsca za które jest 60ptk 

Dla zawodników nie mogących wziąć udziału w zawodach K.L.M., ze względu na start w Mistrzostwach Europy lub 

Świata, oblicza się średnią z pozostałych występów w danym sezonie. 

5. Zawodnicy zrzeszeni w WKS Kraków powinni uiścić stosowną opłatę klubową na dany sezon w nieprzekraczalnym 

terminie do drugich zawodów zaliczanych do K.L.M. Zawodnicy, którzy nie uiszczą w/w opłaty, nie będą 

klasyfikowani w punktacji rocznej 

- Uiszczenie opłaty obowiązuje również zawodników startujących w GPx Polski gdyż reprezentują WKS Kraków 

6. Od 2019 roku wprowadza się roczny ranking drużynowy. W zawodach zaliczanych do K.L.M., poszczególne koła 

wystawiają własne drużyny, złożone z zawodników danego koła. 

7. Na Muchowe Mistrzostwa Polski O.K.S. wystawia drużynę złożoną z Mistrza Okręgu na dany rok i dwóch 

zawodników, którzy zajęli najwyższe miejsca w trzyletniej klasyfikacji K.L.M. (od 2020 roku dwu letniej klasyfikacji 

K.L.M) 

8. Mistrz Okręgu i zawodnicy mający możliwość startu w M.P. z krajowej klasyfikacji, mogą ustąpić miejsca w 

drużynie kolegom zajmującym kolejne miejsca w trzyletniej klasyfikacji indywidualnej K.L.M. (od 2020 roku dwu 

letniej klasyfikacji K.L.M) , a nie mogącym startować z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w GPx Polski. 



Zawodnicy ci muszą pokryć koszty startu we własnym zakresie (dotyczy zarówno zawodników zastępujących mistrza 

okręgu jak i zawodników w drużynie). 

9. Start w zawodach Muchowych GPx Polski O.K.S. finansuje w ramach możliwości finansowych wg następującej 

kolejności : 

a) pierwszą trójkę z trzyletniego rankingu K.L.M. (Od 2020 dwu letniej klasyfikacji K.L.M) (opłata pełna). (w opłatę 

pełną wchodzi: startowe, noclegi, wyżywienie i dojazd na zawody) 

b) drużynę lub zawodników, którzy zajęli w cyklu GPx Polski (klasyfikacja końcowa) i Mistrzostwach Polski miejsca od 

1 do 3 (opłata startowa), 

c) zawodników zajmujących miejsca od 4 do 6 z trzyletniego rankingu K.L.M. (od 2020 roku dwu letniej klasyfikacji 

K.L.M) (opłata startowa). 

- finansowania, o których mowa w podpunktach: a, b i c, nie sumują się. 

- w ramach możliwości finansowych O.K.S. może zapłacić opłatę startową w eliminacjach do GPx Polski. Chętni 

zawodnicy muszą być zrzeszeni w klubach krakowskich i muszą startować w Krakowskiej Lidze Muchowej minimum 

przez dwa lata. 

d) Udział w Mistrzostwach Polski O.K.S finansuje następująco 

- Pierwsza szóstka K.L.M (Opłata Pełna) 

- Następni zawodnicy z poza pierwszej szóstki mający prawo startu w Mistrzostwach Polski w ramach możliwości 

finansowych Okręgu (Opłata Startowa) 

10. OKS finansuje (w ramach możliwości finansowych) pełną opłatę startową juniorom reprezentującym Okręg 

Kraków w GPx Polski Juniorów oraz opłaca pełne startowe Mistrzowi Okręgu Juniorów w Mistrzostwach Polski. 

- Plus opłatę za opiekuna 

11. Zawodnicy, którym O.K.S. sfinansuje start w zawodach, ponoszą pełną odpowiedzialność finansową (zwrot opłat) 

w przypadku nie wzięcia udziału w zawodach. Wyjątek może stanowić wypadek lub choroba zawodnika, które należy 

udokumentować. 

12. Do punktacji rocznej w każdym sezonie będzie zaliczana taka sama ilość tur zawodów (9 tur). Jeżeli w danym roku 

Mistrzostwa Okręgu będą dwuturowe to dodatkowo będzie zaliczane 7 zawodów tak by w sumie było 9 ustalonych 

tur w całym sezonie , natomiast przy trzyturowych Mistrzostwach Okręgu zaliczane będzie 6 zawodów tak by w 

sumie było 9 ustalonych tur w całym sezonie. 

- Od 2020 roku w sezonie rozgrywania zawodów ligowych do rocznej punktacji K.L.M. zaliczane zostaną 

obligatoryjnie: trzy lub dwuturowe Mistrzostwa Okręgu i punkty z reszty zawodów zatwierdzonych przez dyscyplinę 

muchową a pomniejszone o jedną najsłabszą turę. 

13. Od 2018 roku będą prowadzone równolegle dwie punktacje, dodatnia i ujemna. Na koniec sezonu 2020 

klasyfikacja zostanie obliczona na podstawie punktacji ujemnej 

- Od 2020 roku w Okręgu PZW Kraków będzie prowadzony dwuletni ranking K.L.M., Dopuszcza się również 

prowadzenie rocznej klasyfikacji w celu wyłonienia „Muchowego Wędkarza Roku” na dany rok kalendarzowy. 

14. Wprowadza się zakaz treningu zawodnikom biorących udział w zawodach na terenie łowiska zawodów na trzy dni 

przed zawodami pod rygorem dyskwalifikacji w zawodach. 

Par. 1 do punktu 4. Dokładne wyjaśnienie zasad punktacji ujemnej w zawodach. 



- W przypadku gdy w zawodach stratuje więcej niż 20 osób to każdy następny zawodnik zajmujący wyższe niż 20 

miejsce, lub ten który nie złowił ryby otrzymuje punktów 21, Osoba która nie wystartowała w zawodach otrzymuje 

22 punkty. 

Par.1 do punktu 6. Dokładne wyjaśnienie zasad punktacji rankingu drużynowego 

-Punktacja ujemna za 2018 rok była przeliczna według tych zasad. 

- Do klasyfikacji będą brane wyłącznie drużyny kół i klubów wędkarskich. Drużyna zgłoszona w pierwszych zawodach 

(nie koniecznie pierwszych zawodach w roku) musi startować pod ta samą nazwą przez cały rok. Skład osobowy 

może ulec zmianie lecz nie mogą to być zawodnicy którzy reprezentowali inna drużynę koła lub klubu w danym roku 

kalendarzowym. Do klasyfikacji roczne j będą zaliczane wszystkie zawody w których rozgrywana jest drużynowa 

klasyfikacja. Zawody te musza być zatwierdzone przez dyscyplinę muchową O.K.S., Drużynie nie startującej w danych 

zawodach przyznawana będzie dodatkowa liczba punktów ujemnych równa ilości startujących drużyn w zawodach 

plus 1 punkt. Pierwsze miejsce i tytuł drużyny roku uzyska drużyna która będzie miała najmniejsza liczbę punktów 

ujemnych. 
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