POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI
SPORTU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ II.8
Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym osób
niepełnosprawnych.

Główny Kapitanat Sportowy
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

1

REGULAMIN
MISTRZOSTW
POLSKI
W
WĘDKARSTWIE
SPŁAWIKOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (tekst jednolity)
1.

ORGANIZACJA ZAWODÓW.
Zawody rozgrywane są pod patronatem Polskiego Związku Wędkarskiego, na zlecenie
ZG PZW. Mistrzostwa Polski organizowane są w oparciu o Zasady Organizacji Sportu
Wędkarskiego PZW oraz Regulamin Międzynarodowych Zawodów Ekip Krajowych
Niepełnosprawnych Wędkarzy FIPSed.
Zawody są rozgrywane w dyscyplinie spławikowej.
Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów.
Mistrzostwa Polski mogą być rozgrywane jako zawody dwudniowe, dwuturowe,
z przelosowaniem sektorów w turze drugiej.

2.

UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1.

W zawodach mogą brać udział osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu,
które ukończyły 14 lat (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest
pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego).

2.2.

Prawo startu w zawodach mają osoby zakwalifikowane przez organizatora na podstawie
zgłoszeń i po przyznaniu punktów handicapowych.

2.3.

Start w Mistrzostwach Polski ma zagwarantowany ubiegłoroczny Mistrz Polski.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach kwalifikacyjnych oraz Mistrzostwach Polski jest
posiadanie:
 dokumentu stwierdzającego stałą niepełnosprawność narządu ruchu;
 karty zdrowia sportowca lub książeczki zdrowia sportowca z orzeczeniem lekarza
medycyny sportowej o zdolności do uprawiania sportu wędkarskiego;
 kartę wędkarską PZW,
 zaświadczenia z orzeczeniem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej określającej
zakres niepełnosprawności, szczególnie w przypadku zawodników z niewidoczną
niepełnosprawnością (1 pkt handicapowy), określające procentową niesprawność
kończyny/kończyn;
 spełnienie innych/niewymienionych warunków organizatora zawartych w komunikacie
o zawodach.

2.4.

Oryginały wymienionych w pkt. 2.3. dokumentów zawodnik jest zobowiązany przedstawić
do wglądu na żądanie organizatora przed zawodami.

3.

ZAKRES NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI).

3.1.

Zakres niepełnosprawności zawodnika potwierdza zaświadczenie o niepełnosprawności
wystawione przez lekarza orzecznika.

3.2.

Zawodnik w formularzu zgłoszeniowym wskazuje zakres niepełnosprawności ruchowej
oraz ilość punktów handicapowych (zgodnie z punktacją i tabelą załączoną na końcu
regulaminu.

3.3.

Zawodnik, który w poprzednich zawodach przedłożył organizatorowi zaświadczenia
lekarskie, zobowiązany jest do ponownego ich przedłożenia w przypadku zmiany zakresu
niepełnosprawności. W trakcie cyklu zawodów organizator może zobowiązać zawodnika
do ponownego przedstawienia zaświadczenia z orzeczeniem lekarza specjalisty
rehabilitacji medycznej.
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3.4.

W przypadkach wzbudzających wątpliwości ostatecznej oceny dokumentacji medycznej
oraz oceny faktycznego zakresu niepełnosprawności dokonuje organizator albo
wyznaczony klasyfikator dyscypliny przed rozpoczęciem zawodów.

3.5.

Na liście startowej i karcie startowej zawodnika przy nazwisku należy podać liczbę
punktów handicapowych.

4.

CZYNNOŚCI DOZWOLONE ASYSTENTOM/POMOCNIKOM.

4.1.

W zależności od stopnia niepełnosprawności zawodnikowi przyznawane są punkty
handicapowe, które określają jego stan fizyczny, co uzależnia dozwoloną podczas
łowienia pomoc asystenta/pomocnika. Każdy zawodnik może korzystać z pomocy
zgłoszonego wcześniej asystenta/pomocnika. Zasady punktacji i zakres dozwolonej
pomocy asystenta/pomocnika określa tabela, zgodna z Regulaminem FIPSed.,
zamieszczona na końcu niniejszego regulaminu. Tabela ta powinna być przekazana
wszystkim startującym zawodnikom oraz sędziom zawodów. Nieprzestrzeganie zasad
dozwolonej pomocy może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

4.2.

Asystentem zawodnika może być wyłącznie osoba pełnosprawna. W szczególnych,
uzasadnionych sytuacjach należy uzyskać zgodę organizatora oraz sędziego głównego
zawodów. Pomiędzy 1 a 6 sygnałem nie wolno korzystać z pomocy innych osób,
z wyjątkiem pomocnika. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom
sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej
wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego po uprzednim
powiadomieniu go.

5.

TEREN ZAWODÓW.

5.1.

Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka
brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość,
nie mniejszą niż 1,00 metr.

5.2.

Konieczne jest uwzględnienie dostępności linii brzegowej łowiska dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich i możliwości rozstawienia platform wędkarskich oraz
umożliwienie dojazdu zawodników samochodem jak najbliżej wylosowanych stanowisk
wędkarskich – odległość nie przekraczająca 100 metrów.

5.3.

Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być
równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu
znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych
zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

5.4.

W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć
z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii.

5.5.

Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15
metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić
minimum 6 metrów.

5.6.

Na rzekach i kanałach stanowisko nr 1 zawsze znajdować się będzie w ich górnym
biegu. Na wodach stojących (jeziora, stawy itp.) nr 1 umiejscowiony będzie na lewo
patrząc na lustra wody, a wyznaczanie stanowisk zaczyna się od lewej do prawej.

5.7.

Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości
1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności
powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry. W przypadku
rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona
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strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet
zaniechana).
5.8.

Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie oraz osoby upoważnione
przez sędziego głównego.

6.

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

6.1.

Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar
obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk.
Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu
z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na
wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu,
obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie
dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. W przypadku,
kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże ewidentne
naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu, nie czekając
do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia
wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.).
Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję
w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.

6.2.

Dozwolone jest stosowanie kołowrotka, w tym kołowrotka elektrycznego.

6.3.

Obowiązuje limit maksymalnej długości wędziska do 11,5 m.

6.4.

Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.

6.5.

W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu
z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

6.6.

Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła
o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość
minimum 3 metry. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne. Niedozwolone jest
stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

6.7.

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak,
platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać
(siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to
konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje
organizator za zgodą sędziego głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w
jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

6.8.

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami
zapachowymi.

6.9.

Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, peletu (także,
jako dodatków do zanęty). Substancje utwardzające wolno stosować wyłącznie
jednocześnie z przynętami naturalnymi.

6.10.

Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika.
Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz
z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią
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zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza
się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych
przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną
turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa, max 0,5 l grubej ochotki), a w
pozostałym limicie 1,5 l max 0,5 litra czerwonych robaków.
6.11.

Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką,
a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie
z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo
wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.) Ochotka haczykowa
(przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także
w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l. Każda
inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma
prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym
w klasyfikacji sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie
ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast
3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza
upoważniona komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia
zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub
sektorze oraz może dokonać kontroli długości wędzisk i siatek do przechowywania ryb.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione,
natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która
nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do
zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał).
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.

6.12.

Skład Komisji Technicznej: sędzia sektorowy, sędzia wagowy, sędzia kontrolny.

6.13.

Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej
kontroli ilości zanęt i przynęt). Niewrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno
łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć;

zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo
z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, etc.) Wyjątek stanowi
nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika
jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk. Bryła zanęty lekkiej
nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał).
Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko zanęcanie
ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem)
umieszczonym na szczytówce wędziska. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika
(kubka) na końcówce wędziska lub topu wędziska.
Długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać
maksymalnej długości wędziska określonej w rozdziale 6 pkt. 6.3. W czasie nęcenia
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pojemnikiem, zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody (z wyjątkiem zestawu na
którym jest na stałe zamocowany pojemnik).
6.14.

Możliwe jest przygotowanie zanęt i nęcenie przez asystenta/pomocnika dla zawodników
mających 7, 6, 5, 4 i 3 punkty handicapowe., ale tylko zgodnie powyższymi zasadami.

7.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

7.1.

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach
seniorów (mężczyzn i kobiet).

7.2.

Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej obsługi technicznej
- osób niezbędnych np. do pomocy przy transporcie sprzętu czy bezpiecznym
rozlokowaniu zawodników na stanowiskach.

7.3.

Przy wyborze łowiska organizator jest zobowiązany do uwzględnienia dostępności linii
brzegowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i możliwości rozstawienia
platform wędkarskich oraz umożliwienie dojazdu zawodników samochodem jak najbliżej
wylosowanych stanowisk wędkarskich – odległość nie przekraczająca 100 metrów.

7.4.

W czasie trwania zawodów organizator ma obowiązek zapewnienia toalety przenośnej dla
osób niepełnosprawnych i zainstalowanie jej w dogodnym miejscu na płaskiej
powierzchni, w pobliżu stanowisk wędkarskich i sekretariatu zawodów.

7.5.

Mistrzostwa Polski są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej. Utworzenie kategorii
kobiet wymaga zgłoszenia co najmniej 5 zawodniczek.

7.6.

Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych mogą być rozgrywane, jako zawody dwudniowe,
dwuturowe, z przelosowaniem sektorów.

7.7.

Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu
trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych (np. burza). Aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie
może trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostaną przerwane jednym wcześniej
ustalonym sygnałem. Tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem
dotychczasowego wyniku zawodnika. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych zawody dwuturowe uznaje się za odbyte po rozegraniu
jednej tury.

7.8.

Trening oficjalny jest nieobowiązkowy. Odbywa się w piątek poprzedzający zawody
w godzinach określonych przez Organizatora w komunikacie. Zawodnicy zajmują
stanowiska wyznaczone im przez Organizatora w drodze losowania. Informacja
o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w Biurze Zawodów w dniu treningu we
wszystkich sektorach od godziny 800. Podczas treningu obowiązują dwa sygnały: „wolno
nęcić” – na 10 minut przed rozpoczęciem łowienia i „koniec treningu”. Łowienie ryb
i nęcenie po sygnale „koniec treningu” jest zabronione na całym terenie zawodów.

7.9.

Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem
losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób
jednoznaczny i czytelny. Przyjmuje się literowe oznaczenie sektorów (A, B, C...) i cyfrową
numerację stanowisk w sektorach (A1, A2, A3...).

7.10.

Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie,
jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk na zawodach
Mistrzowskich odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny
przed rozpoczęciem zawodów. Po losowaniu sędzia sektorowy umieszcza na każdym
stanowisku dodatkową tabliczkę określającą ilość punktów handicapowych danego
zawodnika.
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7.11.

Zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują
na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno
przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym).
Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa
może być przygotowywana przez zawodnika lub asystenta/pomocnika poza
stanowiskiem.
Obowiązują następujące sygnały:
 pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik
wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.
Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na
stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi
wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci
sygnał).
 drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;
 trzeci sygnał – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik
może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką;
 czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik
rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej;
 piąty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
 szósty sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się
żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami
pozostaje w wodzie.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne
na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.

7.12.

Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić
w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona,
jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być
bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę
do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy
musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie
startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć
wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana,
zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub
sektorowej.
Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez
zawodnika spokojnie i z rozwagą.

7.13.

Po zakończeniu zawodów, po 6 sygnale, zawodnik lub jego pomocnik przekazuje
formalnie złowione ryby sędziemu wagowemu. Zawodnik lub pomocnik jest obecny przy
ważeniu ryb. Zawodnik lub jego pomocnik podpisuje kartę startową, akceptując wagę
złowionych ryb.
Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów
i stanowisk w sektorach.
Zabrania się:

wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;

mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;

wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;

7.14.
7.15.
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używanie echosond, także podczas treningu;
używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału
(np. telefonów, radiotelefonów itp.)
Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób,
z wyjątkiem asystenta/pomocnika. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego
zawodnika i udzielania mu porad ustnych. Tylko jeden trener może jednocześnie
przebywać na stanowisku. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia
zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do
złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może
także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje
chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip
oraz osoby upoważnione przez sędziego głównego.
7.16.

Zawodnik
zostaje
zdyskwalifikowany
za
nieprawidłowe
działania
własne
i asystenta/pomocnika za:

wchodzenie do wody w czasie przygotowania zawodów lub w czasie ich trwania;

przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej
kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”;

zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia
gruntu;

nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia;

używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu;

nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nieregulaminowe formowanie
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;

łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego
zwrócenia uwagi przez sędziego;

opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny;

używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów;

wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt
i przynęt, niż jest dozwolona;

nie przestrzeganie zasad dozwolonej pomocy dla asystentów/pomocników, mimo
jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;

używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;

wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze
zawodów;

przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym;

łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów;

nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy
technicznej;

stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychicznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;

niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika lub jego asystenta w stosunku
do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym upomnieniu
przez sędziego).

8.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

8.1.

W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity
ilościowe i wagowe łowionych ryb.
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8.2.

8.3.

8.4.

Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili
zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają
natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb
niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
Do połowu nie zalicza się ryby, która:
 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów;
 odpięła się z haczyka, pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego
kontrolnego, i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.
Zawodnicy, pomocnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do
ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

9.

PUNKTACJA.

9.1.

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

9.2.

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty
te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów
ochronnych.
W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od
punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

9.3.

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary
odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych.
Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb,
zwanych dalej punktami wraz z ewentualnymi punktami karnymi.
Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika.
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy
także numerowania miejsca drużyny.
Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii)
plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe
punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt.
sektorowe).
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 3 punktów sektorowych /podsektorowych/.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na
podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów,
zawodnicy otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub sektorowych równą średniemu
miejscu, które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się
(7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma
miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).
Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą
średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25
zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11,
następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr
2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6
9

i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów
sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby,
a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy).
Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on
liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 33
zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe).
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej
kategorii) plus 1.
9.8.

Zawodnik wyrównawczy
Przy podziale sektora na dwa podsektory: w przypadku, kiedy liczba startujących
w sektorze jest nieparzysta (np. 33 zawodników w sektorze), zawodnik na stanowisku
nr 17 będzie uwzględniony w klasyfikacji obu podsektorów. Miejsce zajęte w pierwszym
podsektorze (stanowiska od 1 do 17), będzie brane pod uwagę w klasyfikacji
indywidualnej, natomiast miejsce zajęte przez niego w drugim podsektorze (stanowiska
od 17 do 33), będzie brane pod uwagę tylko przy klasyfikacji innych zawodników w tym
podsektorze. W przypadku kiedy zawodnik zajmie 3 miejsce w podsektorze (stanowiska
od 17 do 33), inni zawodnicy zajmą odpowiednio miejsca: 1,2, , 4, 5, 6,….., 16 i 17.

9.9.

Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych
uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika
w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie
startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej
kategorii plus 1.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się, dodając punkty sektorowe
uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza
suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który
w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest
klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych,
o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach,
a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch tur zawodów.
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we
wszystkich turach nie jest klasyfikowany.
Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się, dodając punkty sektorowe
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach
w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma
punktów zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana
przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur. Przy dalszej równości
przyznaje się miejsca ex aequo.
Mistrzem Polski zostaje zawodnik, który w klasyfikacji łącznej uzyska najmniejszą liczbę
punktów.
ODWOŁANIA.

9.10.

9.11.

9.12.
10.
10.1.

Zawodnik lub w jego imieniu jego asystent/pomocnik mają prawo złożyć odwołanie do
głównej komisji sędziowskiej w przypadku:

zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;

sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;

wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od momentu ogłoszenia
nieoficjalnych wyników.
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10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

Odwołanie może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.
Odwołanie wymaga formy pisemnej i jest wolne od kaucji. Odwołanie rozpatruje główna
komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby. Od decyzji
głównej komisji sędziowskiej przysługuje prawo złożenia protestu na piśmie do sędziego
głównego w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem wadium.
Wysokość wadium jest ustalana corocznie przez GKS PZW. Organizator jest zobowiązany
zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania zawodów
i publikowania wyników, a także uzyskania pokwitowania wpłaty oraz bezzwłocznego
zwrotu kwoty wadium w przypadku uznania zgłoszonego protestu.
Zawodnik lub w jego imieniu pomocnik ma prawo złożyć odwołanie dotyczące punktów
handicapowych innego zawodnika jedynie przed rozpoczęciem zawodów.
W czasie trwania zawodów zawodnikowi lub w jego imieniu pomocnikowi przysługuje
prawo zgłaszania zastrzeżeń dotyczących innych zawodników w zakresie
nieprzestrzegania zasad dozwolonej pomocy przez asystenta/pomocnika. W przypadku
zasadności tych zastrzeżeń, sędzia ma obowiązek zastosowania upomnienia wobec
zawodnika i jego asystenta. W przypadku nie zastosowania się do uwag sędziego może
nastąpić dyskwalifikacja zawodnika.

11.

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

11.1.
11.2.

Za udział w zawodach mogą być pobierane od zawodników opłaty startowe.
Za udział w Mistrzostwach Polski ustala się stawkę 100 zł. za dwie tury. W ramach opłaty
startowej organizator musi zagwarantować jeden posiłek dziennie dla zawodnika i jego
asystenta (czyli 4 posiłki na 2 dni).
Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników
mogą pokrywać koła.
Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników
mogą pokrywać okręgi w miarę swoich możliwości finansowych.
Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą zawodnicy lub organizatorzy,
z godnie z ustaleniami.
Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich przysługuje ryczałt na zanęty
i przynęty przyznawany przez jednostkę PZW delegującą zawodnika.
Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego
kapitanatu sportowego.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12.

TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.

12.1.

Zwycięzca Mistrzostw Polski otrzymuje tytuł Mistrza Polski. Zdobywcy 2. i 3. miejsca
otrzymują odpowiednio tytuły 1. i 2. wicemistrza.
W zawodach mistrzowskich nagradzani są zdobywcy od 1. do 3. miejsca pucharami
i medalami, a od 1. do 6. miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach. Koszty
pucharów i medali ponosi organizator – okręg PZW, a koszty dyplomów ZG PZW.
W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnienie
zwycięzców sektorów lub tur.
We wszystkich zawodach mistrzowskich organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody
rzeczowe.

12.2.
12.3.
12.4.
13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1.

Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia niniejszego regulaminu na stronie
internetowej wraz z informacją o organizacji Mistrzostw Polski lub innych zawodów
wędkarzy niepełnosprawnych do wglądu dla zainteresowanych zawodników.
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Z regulaminem muszą się zapoznać członkowie Komisji Sędziowskiej oraz pozostali
sędziowie zaangażowani w obsługę zawodów.
13.2.

Organizator zawodów zobligowany jest do wykupienia grupowej polisy NNW na potrzeby
zawodów oraz przedłożenia jej Komisji Sędziowskiej przed rozpoczęciem zawodów.

Tabela punktów handicapowych (punktów niepełnosprawności)
w wędkarstwie osób niepełnosprawnych.
(HANDICAP)
7 punktów – zawodnik niewidomy;
6 punktów – zawodnik z jedną całkowicie niesprawną ręką (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego); zawodnik z częściową amputacją jednej ręki i jej całkowitą
niesprawnością (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego);
5 punktów – zawodnik z częściowo amputowaną ręką, gdzie pozostała część kończyny jest
sprawna; zawodnik z częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego);
4 punkty
– zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, ale mający obydwie
ręce sprawne;
3 punkty – zawodnik z jedną lub dwoma nogami niesprawnymi, pozbawionymi siły mięśniowej
(obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie jest w stanie stać bez
sprzętu pomocniczego, lecz mający sprawne ręce oraz tułów (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego);
2 punkty – zawodnik na wózku inwalidzkim, który może łowić poza wózkiem inwalidzkim,
mający obie ręce i tułów sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik z niepełnosprawnością
obu nóg, ale mogący poruszać się bez specjalistycznego sprzętu lub wózka inwalidzkiego;
1 punkt – zawodnik mający widoczną fizyczną niepełnosprawność lub inne niewidoczne
niepełnosprawności, ale stopień upośledzenia ruchowego powoduje przynajmniej 70%
utraty sprawności (obowiązkowe zaświadczenie procentowej utraty sprawności);
Głuchy lub niemy zawodnik nie jest traktowany jako niepełnosprawny w kontekście
możliwości wykonywania wędkarstwa.
Przez sprzęt pomocniczy rozumie się: kula łokciowa, laska, balkonik, podpórka na
kółkach, trójnóg.
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DOZWOLONY ZAKRES POMOCY DLA WĘDKARZA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
ŚWIADCZONY PRZEZ ASYSTENTA/POMOCNIKA

CZYNNOŚCI
Zarzucanie wędki

7 pkt

6 i 5 pkt

4 i 3 pkt

2 pkt

1 pkt

DOZWOLONA
POMOC

DOZWOLONA
POMOC

DOZWOLONA
POMOC

DOZWOLONA
POMOC

DOZWOLONA
POMOC

tak

tak

nie

nie

X

tak

nie

tak

nie

tak

nie

X

X

X

X

Zacięcie

X

X

X

X

X

Doholowanie ryby do
brzegu

X

X

X

X

X

Przygotowanie
materiału wędkarskiego

X

X

X

X

X

Przygotowanie zanęty

X

X

X

X

X

Nęcenie ciężkie

X

X

X

X

X

Nęcenie lekkie

X

X

X

X

X

Zakładanie przynęty na
haczyk

X

X

X

X

Podebranie ryby

X

X

X

X

Odhaczanie ryby

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Naprawa wędki (przy
tym należy przerwać
łowienie)
Doniesienie brakujących
materiałów wędkarskich
znajdujących się na
stanowisku

X
X
X
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X

X

KARTA STARTOWA NR …………..
Zawody wędkarskie: ………………………………………………………………………
Miejsce .............................................................................

Tura

Sektor

data ………………..

Stanowisko

Zawodnik ……………………………………………………………………………………..
Reprezentant ………………………………………………………………………………...
Sędzia kontrolny …………………………………………………………………………...

TURA I
Ciężar ryb wymiarowych
Ciężar ryb niewymiarowych

TURA II

(g)
(g x2)

Ilość uzyskanych punktów
5% pkt. karnych za ryby zabrudzone

(pkt.)

Ostateczny wynik zawodnika

( pkt.)

Miejsce w sektorze
Podpis zawodnika
Suma
ryb

Suma
punktów

Suma
miejsc

Lokata w klasyfikacji
generalnej

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
podpisy członków komisji sędziowskiej
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ZASADY POWOŁYWANIA KADRY PZW I REPREZENTACJI POLSKI W WĘDKARSTWIE
SPŁAWIKOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
14.

ZASADY POWOŁYWANIA KADRY PZW.
Kadrę narodową osób niepełnosprawnych powołuje się w dyscyplinie spławikowej.

14.1. Kadra narodowa jest powoływana przez Główny Kapitanat Sportowy na okres 1 roku na
podstawie wyników indywidualnych osiągniętych przez zawodników w imprezach
sportowych z cyklu Mistrzostw Polski.
14.2. W skład kadry PZW wchodzą osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu,
będące członkami PZW i posiadające odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz
wyszkolenia sportowego, a także reprezentujące wysoki poziom moralny i etyki
wędkarskiej.
Do




kadry PZW zostaje powołanych 12 zawodników, w tym:
aktualny Indywidualny Mistrz Polski;
do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski;
2 zawodników typowanych przez trenera kadry.

14.3. Poza limitem liczbowym, do kadry PZW osób niepełnosprawnych mogą zostać powołani
zawodnicy zajmujący niższe miejsca w tabeli wyników, ale tylko w sytuacji, gdy nie ma
możliwości
skompletowania
wymaganej
liczby
punktów
handicapowych
dla
4-osobowej drużyny, czyli 11 punktów. W skład reprezentacji Polski osób
niepełnosprawnych wchodzi 5 zawodników – drużyna 4-osobowa plus 1 zawodnik
rezerwowy. W reprezentacji może się znaleźć tylko jeden zawodnik z 1 punktem
handicapowym oraz tylko jeden zawodnik z 2 punktami handicapowymi.
14.4. Klasyfikacja ogólna obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika
w Mistrzostwach Polski. W dyscyplinie spławikowej zawodnik otrzymuje liczbę punktów
zgodną z zajętym miejscem.
14.5. Wszystkie zawody w dyscyplinie spławikowej osób niepełnosprawnych w ramach
Mistrzostw Polski będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, w systemie dwuturowym,
z przelosowaniem sektorów.
Skład kadry PZW może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie sezonu w uzasadnionych
przypadkach na wniosek trenera kadry.
Członek kadry PZW może w każdym czasie zrezygnować z członkowstwa na własna
pisemną prośbę.
Mistrzostwach Świata i Europy oraz w innych zawodach międzynarodowych bierze udział
reprezentacja Polski typowana z zawodników kadry PZW.
Powołanie do reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych zatwierdza GKS na wniosek
trenera kadry PZW.
W skład reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych wchodzi 5 zawodników – drużyna
4-osobowa plus 1 zawodnik rezerwowy. W reprezentacji może się znaleźć tylko jeden
zawodnik z 1 punktem handicapowym oraz tylko jeden zawodnik z 2 punktami
handicapowymi. O składzie reprezentacji Polski decyduje suma punktów handicapowych dla
drużyny, która nie może być mniejsza niż 11.
15.

ZASADY POWOŁYWANIA ASYSTENTÓW/POMOCNIKÓW KADRY PZW.

15.1. Funkcję asystenta/pomocnika niepełnosprawnego zawodnika mogą pełnić osoby będące
członkiem PZW i posiadające odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia
sportowego, a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki wędkarskiej.
15

15.2. Ustala się liczbę pomocników do 5 osób.
15.3. Skład pomocników typowany jest przez trenera kadry PZW.
15.4. Osoba pełni funkcję pomocnika w okresie od dnia powołania do składu pomocników do
dnia zakończenia Mistrzostw Świata.
15.5. Skład pomocników może być zmieniony lub uzupełniony
w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera kadry.

w

trakcie

sezonu

15.6. Pomocnik może w każdym czasie zrezygnować na własną pisemną prośbę.
16.

OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKA KADRY PZW.

16.1. Zawodnicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania obowiązków członka kadry PZW.
16.2. Członkowie kadry PZW ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonywanie
obowiązków członków kadry PZW łącznie ze skreśleniem ze składu kadry PZW.
16.3. Członek kadry PZW jest obowiązany do:
 realizacji indywidualnego programu szkolenia opracowanego przez trenera;
 uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry PZW;
 udział we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym Mistrzostwach Świata;
 przestrzegania postanowień regulaminów sportowych oraz dyspozycji trenera;
 przestrzegania postanowień organizatora zawodów;
 poddania się badaniom lekarskim, przestrzegania zakazu zażywania środków
dopingujących i narkotycznych;
 używania przekazanego mu sprzętu i stroju narodowego oraz dbałość o ten strój
i sprzęt;
 przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych
znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w punkcie powyżej;
 przestrzegania sportowego trybu życia;
 rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem
kadry PZW.
16.4. Członek kadry PZW ma prawo do:
 uczestniczenia w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych;
 opieki szkoleniowej;
 wyposażenie w sprzęt i strój narodowy.
17.

OBOWIĄZKI I PRAWA POMOCNIKA.

17.1. Pomocnicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania obowiązków pomocnika.
17.2. Pomocnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonywanie obowiązków
pomocnika łącznie ze skreśleniem ze składu pomocników.
17.3. Pomocnik zawodnika jest zobowiązany do:

przestrzegania dyspozycji trenera;
 przestrzegania postanowień regulaminów sportowych;
 uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry PZW;
 udział we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym Mistrzostwach Świata;
 przestrzegania postanowień organizatora zawodów;
 przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących i narkotycznych;
 używania przekazanego mu stroju narodowego oraz dbałość o ten strój;
 przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych
znaków i napisów na stroju, o którym mowa powyżej;
 przestrzegania sportowego trybu życia;
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rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem
kadry PZW.

17.4. Pomocnik zawodnika ma prawo do:
 uczestnictwa w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych;
 wyposażenia w strój reprezentanta Polski.
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