Regulamin Krakowskiej Ligi Spławikowej na 2020 rok

§1. Organizacja i punktacja zawodów
1. Krakowska Liga Spławikowa organizowana jest przez OKS przy udziale Kół wędkarskich
Okręgu PZW Kraków.
2. Zawody ligowe mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich członków Kół Okręgu
PZW Kraków, którzy zadeklarują swój udział w całym cyklu KLS do końca marca 2020 r.
3. Zgłoszenie do zawodów KLS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§2 Prowadzona jest punktacja roczna - indywidualna i drużynowa, do której zalicza się wyniki
z zawodów z cyklu Krakowskiej Ligi Spławikowej zgodnie z terminarzem zatwierdzonym przez Zarząd
Okręgu PZW Kraków na 2020 rok.
§3 Prawo startu w zawodach KLS mają:
1. Członkowie Kół Okręgu PZW Kraków z opłaconą aktualną składką na ochronę i
zagospodarowanie wód .
2. Trzy osobowe składy drużyn, przy czym dopuszcza się możliwość startu dwuosobowych
drużyn niepełnych (z zastrzeżeniem §5 pkt 8).
3. Drużyny muszą składać się z zawodników reprezentujących tylko jedno Koło wędkarskie (np.
Stare Miasto, Zwierzyniec ).
4. Zawodnik w danym roku reprezentuje drużynę która została zgłoszona do udziału w
pierwszych zawodach z cyklu KLS. Nie dopuszcza się migracji zawodników pomiędzy dwiema
drużynami w danym roku. Wyjątek stanowi wymiana zawodników pomiędzy drużynami z
tego samego Koła np. Skawina I i Skawina II. Nie przestrzeganie tego zapisu regulaminu przez
zawodnika lub drużynę skutkuje dyskwalifikacją w całym cyklu zawodów KLS w danym roku.
5. Uczestnik zawodów reprezentujący w części rozgrywek barwy drużynowe, w pozostałych
zawodach zachowuje możliwość startów indywidualnych.
6. Startujący w cyklu KLS z chwilą dokonania zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na
publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska przy prezentacji wyników oraz relacji z
odbytych zawodów (zgodnie z RODO).
§4 Z rocznego cyklu zawodów Krakowskiej Ligi Spławikowej zostanie wyłoniony Wędkarz Roku
i Drużyna Roku.
1. W cyklu KLS odbędzie się maksymalnie 10 zawodów w tym Spławikowe Mistrzostwa Okręgu.
Do klasyfikacji końcowej indywidualnej zaliczane będzie 8 a do drużynowej 7 najlepszych
wyników.
UWAGA! Zawodnikom kategorii U-20, U-25 oraz kobiet za Spławikowe Mistrzostwa Okręgu
do końcowej klasyfikacji indywidualnej zostanie dodana średnia punktów uzyskanych w
pozostałych 8 zawodach cyklu KLS.
2. Zawody o Mistrzostwo Krakowa w formule open i Spławikowe Mistrzostwa Okręgu we
wszystkich kategoriach organizowane są przez sekcję spławikową OKS Kraków.
Mistrzostwa Krakowa organizowane będą w formule Open, jako zawody wielosektorowe.

Wyniki Spławikowych Mistrzostw Krakowa nie będą zaliczane do indywidualnej punktacji
Krakowskiej Ligi Spławikowej.
§5 Zasady punktacji zawodników i drużyn.
1. Zawody Ligowe są rozgrywane z podziałem na trzy sektory. Zawodach o dużej frekwencji
36 i więcej zawodników muszą się odbywać z podziałem na podsektory.
2. Podział na podsektory odbywa się w następujący sposób. Po przeprowadzeniu losowania
stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje się
połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku, gdy liczba
zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1.
Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach.
3. Zawodnicy otrzymują punkty, odpowiadające zajętemu miejscu w sektorze lub podsektorze
(I miejsce – 1 punkt, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 3 punkty itd.).
4. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska identyczny wynik wagowy w sektorze lub
podsektorze, otrzymują oni liczbę punktów równą średniej miejsc, które by zajęli. (Przykład:
Dwóch zawodników uzyskuje wagowo taki sam wynik. Gdyby wynik nie był identyczny
zajęliby miejsce 5 i 6. W takiej sytuacji obaj zawodnicy otrzymują po: (5+6)/2 = 5.5 punktu).
5. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w sektorze lub podsektorze otrzymują liczbę punktów
równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze (Przykład : Spośród
dwunastu zawodników w sektorze 8 sklasyfikowano na miejscach 1-8. Pozostali zawodnicy,
którzy nie złowili ryby otrzymują po: (9+12)/2 = 10,5 punktów).
6. Zawodnik nieobecny w turze zawodów otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zawodników
w najliczniej obsadzonym sektorze lub podsektorze plus 1. (Przykład : Sektor A – 12
zawodników, sektor B – 12 zawodników, sektor C – 13 zawodników. Zawodnik nieobecny
otrzymuje: 13+1 = 14 punktów).
7. Suma punktów zdobytych przez zawodników drużyny daje wynik końcowej punktacji
drużynowej w danych zawodach.
8. W przypadku braku jednego zawodnika w drużynie, do wyniku końcowego drużyny w danych
zawodach dolicza się punkty z sektora, w którym brakowało zawodnika plus 1.
§6 W Klasyfikacji drużynowej drużyna zwycięska otrzymuje 1 punkt, a ostatnia drużyna liczbę
punktów, która odpowiada ilości drużyn startujących w danych zawodach.
§7 Terminarz zawodów ustala z początkiem każdego roku Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW
Kraków przy współpracy i porozumieniu z wszystkimi sekcjami. Data rozegrania zawodów jest po
zatwierdzeniu terminarza przez Zarząd Okręgu ostateczną . Wyjątkiem jest zaistnienie innych
czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, OKS
w porozumieniu z organizatorami zawodów dokonuje zmiany terminu w ciągu 14 dni od zaistnienia
takiej sytuacji. Komunikat o zmianie terminu zostanie zamieszczony na stronie Okręgu.
§8 Organizator zawodów z cyklu Krakowskiej Ligi Spławikowej przesyła zgłoszenie chęci organizacji
zawodów w terminie określonym przez OKS. Zgłoszenie ma zawierać przybliżony termin i miejsce
zawodów oraz łowisko zastępcze w przypadku rozgrywania zawodów. Prawo organizacji zawodów w
pierwszej kolejności będą miały koła, których drużyny zajęły czołowe miejsca w klasyfikacji
drużynowej za poprzedni rok

§9 Organizator zawodów zobowiązany jest do przesłania komunikatu o zawodach pocztą
elektroniczną Z.O. do wszystkich kół, których drużyny będą brały udział w KLS oraz zamieszczenia
w/w komunikatu na stronie internetowej Z.O. PZW Kraków najpóźniej na 14 dni przed zawodami.
Brak komunikatu organizatora spowoduje że zawody nie będą zaliczane do punktacji końcowej KLS.
adres administratora; administrator@pzw.krakow.pl.
§10 W przypadkach losowych dopuszcza się zmianę miejsca rozgrywania zawodów po uzyskaniu
zgody przez OKS. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia o nowej lokalizacji wszystkich
uczestników zawodów najpóźniej do czwartku do godz.12:00 poprzedzającego ustalony termin.
§12 Zgłoszenia do udziału w poszczególnych zawodach przyjmuje Organizator w ustalonym przez
siebie terminie podanym w komunikacie.
§13 Wszystkie zawody KLS muszą być sędziowane programem komputerowym posiadanym przez
Sekcję Spławikowym.
§14 W przypadku rozgrywania zawodów wielogodzinnych np. nocnych, organizator zawodów
zobowiązany jest do przeprowadzenia ważenia i wypuszczenia złowionych ryb przez uczestników
zawodów po każdych 4 godzinach trwania zawodów.
§15 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w
PZW.
II. Powoływanie Kadry Okręgu
§1. Z punktacji dwuletniej KLS zostanie wyłoniona trójka najwyżej sklasyfikowanych seniorów którzy
będą w następnym roku reprezentować Okręg PZW Kraków na zawodach GP Polski i eliminacjach do
GP Polski. W przypadku rezygnacji do drużyny zostanie powołany następny zawodnik z klasyfikacji
dwuletniej. Warunkiem klasyfikacji jest przynależność do Klubu WKS Kraków we wszystkich 2 latach
punktacji.
§2. Zawodnicy wchodzący w skład drużyny Okręgu na GP Polski oraz w Eliminacjach GP Polski muszą
należeć do klubu WKS Kraków i zdeklarować gotowość startów we wszystkich zawodach i terminach
a także do ponoszenia kosztów dodatkowych w sytuacji gdy Okręg ich nie pokrywa.
§3. Skład drużyny opiniuje i zatwierdza OKS.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Przewodniczący Sekcji Spławikowej
Stanisław Wójcik

