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II.1. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH   (tekst jednolity) 

1. RODZAJE ZAWODÓW. 

1.1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach: 
- spławikowej, 
- spinningowej, 
- muchowej, 
- rzutowej, 
- morskiej, 
- podlodowej, 

1.2. Zawody wędkarskie dzielą się na: 
- mistrzowskie, 
- ogólnopolskie z cyklu "Grand Prix Polski” (GPP), 
- eliminacyjne, 
- towarzyskie. 

1.3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach 
wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek) oraz kadetów 
(dzieci). 

Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 
seniorzy: w dyscyplinie spławikowej    - powyżej 23 lat 
  w pozostałych dyscyplinach   - powyżej 18 lat 
kobiety: w dyscyplinie spławikowej i rzutowej  - powyżej 18 lat 
młodzież (U23) : w dyscyplinie spławikowej   - od 19 do 23 lat 
juniorzy (U 18) : w dyscyplinie spławikowej i rzutowej -   do 18 lat 
w dyscyplinie spinningowej i muchowej    - od 14 do 18 lat* 
kadeci (U 14) : w dyscyplinie spławikowej i rzutowej -   do 14 lat 

* do  18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna dołączona do zgłoszenia oraz 

obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok 

urodzenia. 

Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego  
o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku. 

1.4. Młodzież U-23 ma prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu 
rozgrywek może startować wyłącznie w jednej kategorii. Juniorzy U-18 i Kadeci  
U-14 mają prawo startu i nagradzania w swojej kategorii i kategorię wyżej. 

1.5. Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, klubu, okręgu i kraju. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH 

2.1. Zasady ogólne 

2.1.1. W Mistrzostwach Polski, oraz zawodach ogólnopolskich „Grand Prix” mogą uczestniczyć 
członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję sportowca oraz 
aktualne badania lekarskie. Mogą również startować zaproszeni zawodnicy 
zagranicznych związków wędkarskich. 
Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie wędkarskiego sportu 
kwalifikowanego określa Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji. (cz. I ZOSW)   
W zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nie posiadające 
licencji.  

2.1.2. Licencję przyznaje i pozbawia, Główny Kapitanat Sportowy. Licencję przyznaje się na 
czas określony lub bezterminowo. 



 2 

2.1.3. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem 
łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator.  

2.1.4. Uczestnik zawodów morskich musi posiadać zezwolenie właściwego urzędu 
uprawnionego do wydawania pozwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb na 
morzu. W zawodach pełnomorskich powinien posiadać również dokument uprawniający 
do przekroczenia granicy, zgodnie z aktualnymi przepisami o ruchu granicznym. Do 
udziału w zawodach morskich dopuszcza się zawodników, którzy osiągnęli wiek 18 lat. 

2.2. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych. 

2.2.1. Mistrzostwa Koła i Klubu. 
Prawo startu w zawodach o mistrzostwo koła i klubu we wszystkich dyscyplinach mają 
wszyscy członkowie koła i klubu. 

2.2.2. Mistrzostwa Okręgu 
W Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, muchowej i 
podlodowej we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą ubiegłoroczni 
mistrzowie Okręgów, zawodnicy kół i klubów - członkowie danego Okręgu. Ilość 
uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny organ do 
tego upoważniony. (np. Okręgowy Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez Zarząd 
Okręgu organ). 
W przypadku przekroczenia określonego limitu, uczestników mistrzostw ustala się  
w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału  
w eliminacjach ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry narodowej. 

2.3. Mistrzostwa Polski. 

Mistrzostwa Polski we wszystkich dyscyplinach i kategoriach można rozgrywać, jako 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego 
Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych 
zawodników, który posiada obywatelstwo polskie. 

2.3.1. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie spławikowej. 
Indywidualny Mistrz Polski seniorów, kobiet, młodzieży U-23, juniorów U-18 oraz kadetów 
wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
Drużynowy Mistrz Polski  wyłaniany jest z klasyfikacji drużynowej cyklu zawodów  
Grand Prix Polski – do klasyfikacji brane są wyniki wszystkich zawodów. 
Klubowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu imprez „Grand Prix Polski” ze składu drużyn, 
do klasyfikacji brane są wyniki 3 seniorów (oddzielna klasyfikacja - 100% zawodów) 

2.3.2. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie spinningowej. 
Indywidualny Mistrz Polski seniorów i juniorów wyłaniany jest podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski. 
Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Mistrzostw Polski Teamów.  

2.3.3. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie muchowej. 
Indywidualny i drużynowy Mistrz Polski seniorów i juniorów wyłaniany jest podczas 
Mistrzostw Polski seniorów i juniorów. 

2.3.4. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie podlodowej. 
Indywidualny i Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji rozegranych  
imprez z cyklu „Grand Prix Polski”. 

2.3.5. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie morskiej. 
Indywidualny Mistrz Polski oraz Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas 
Mistrzostw Polski, zarówno w zawodach rozgrywanych z kutrów jak i z plaży. 
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2.3.6. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie rzutowej. 
Indywidualny Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu zawodów rzutowego Pucharu Polski. 

2.3.7. W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować 
poza konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza 
koła, klubu, okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy. 

2.4. Zawody międzynarodowe, towarzyskie. 

2.4.1. W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy 
wytypowani przez właściwe kapitanaty. 

2.4.2. W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator.  

2.5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w zawodach 
rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej. W dyscyplinie spinningowej, tylko w tylko  
w Mistrzostwach Polski Teamów. 
 W przypadku kontuzji odniesionej w czasie tury zawodów, zawodnik może być 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego na oficjalnym dokumencie (karta 
zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie może być zmieniony. Na zastępstwo 
zawodnika musi wydać zgodę Sędzia Główny. 

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

3.1. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mogą być pobierane opłaty startowe od 
zawodników. 

3.2. Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników 
pokrywają kluby i koła. 

3.3. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników 
pokrywają okręgi. Koszty udziału w zawodach „Grand Prix Polski” ponoszą startujący 
zawodnicy bądź ich kluby. 

3.4. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, 
zgodnie z ustaleniami. 

3.5. Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od okręgu), 
ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na zanęty  
i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW 
delegującej zawodnika.  

3.6. Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego 
kapitanatu sportowego.  

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH 

4.1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w danej dyscyplinie w poszczególnych kategoriach  
i klasyfikacjach otrzymują tytuły mistrzów Koła, Klubu, Okręgu i Polski. Zdobywcy 2 i 3 
miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza. 

4.2. We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców  
1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach. 

4.3. W zawodach o mistrzostwo okręgu, mistrzostwach Polski i Grand Prix  Polski 
wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom. 

4.4. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie 
zwycięzców sektorów lub tur. 
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4.5. Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji 
drużynowej, medale i imienne dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz klub  
i okręg PZW.  

4.6. We wszystkich zawodach sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. 

4.7. Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za bieżący rok, którzy zajęli miejsca 1-6 
w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. 

4.8. Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście, 
stosownie do specyfiki dyscypliny. 

5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW 

5.1. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są: 
- o mistrzostwo koła, klubu, okręgu - odpowiednie zarządy tych jednostek, 
- o mistrzostwo Polski, międzynarodowych i międzypaństwowych - Zarząd Główny PZW,  
  który może zlecić organizację zawodów jednemu z okręgów PZW, 
- ogólnopolskich z cyklu „Grand Prix Polski” - odpowiedni okręg PZW lub klub za  
  pośrednictwem macierzystego okręgu.  
- zawodów towarzyskich różnych szczebli - zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub  
osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW. 

5.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozegrane w minimum dwóch 
turach. Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów. 
(dotyczy dyscypliny spławikowej, spinningowej, muchowej i podlodowej). Zawody 
mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed planowaną 
datą Mistrzostw Polski,  
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń 
losowych, zawody dwuturowe uznaje się za odbyte po rozegraniu jednej tury, a zawody 
trzyturowe, po rozegraniu dwóch tur. 

5.3. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne  
z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich 
regulaminowy przebieg. 

5.4. W zawodach wszystkich dyscyplin wędkarskich przyjmuje się jednakowe zasady 
wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach: 
- na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu, 
- na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka terenu  
  zawodów, patrząc w kierunku lustra wody, 
- na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie rosnąco  
  zgodnie z naturalnym nurtem. 

5.5. 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 oznaczenia sektorów: A, B, C... 
Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach: 
- w przypadku stanowisk jednoosobowych – A1, A2, A3..., 
- w przypadku stanowisk wieloosobowych (np. trzyosobowych) - A123, A456... 

5.6. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej ilość sektorów musi być 
równa liczbie zawodników drużyny(nie dotyczy Spinningowych Mistrzostw Polski 
Teamów), a w dyscyplinie spławikowej i podlodowej, każdy sektor musi być 
podzielony na dwa podsektory (podsektory nie dotyczą zawodów w dyscyplinie: 
spławikowej do 15 zawodników, a w podlodowej do 25 zawodników w sektorze).  
W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny. 

5.7. We wszystkich dyscyplinach i rodzajach zawodów obowiązuje zasada przydzielania 
zawodnikom sektorów, stanowisk, numerów startowych, jednostek pływających, na 
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podstawie losowania w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania 
dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela. 

5.8. W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla 
każdej z tur zawodów dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach 
kolejnych tur zawodów z uwzględnieniem zasady, że w dyscyplinie spinningowej 
 i muchowej zawodnik musi łowić w kolejnych turach zawodów w innym sektorze. 

5.9. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej. 
Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach 
zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej. Organizator jest zobowiązany do 
zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach. 
Pozostałe szczegóły techniczne dotyczące losowań podano w regulaminach dyscyplin 
wędkarskich. 

5.10. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności 
minimalnej 5 gramów. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem 
(zgodnie z regułami matematycznymi) do 5 gramów.  
Ponadto obowiązują zasady: 
- ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną, tą samą wagą, 
- ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu,  
  w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo. Organizator zawodów we  
  wszystkich dyscyplinach jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w ilości i jakości,  
  spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów. 

5.11. We wszystkich dyscyplinach wędkarskich przyjmuje się następującą definicję pomiaru 
długości ryby: „za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem 
pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia 
powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej 
części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”. 
Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1mm. Organizator 
jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość 
skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez 
komisję sędziowską zawodów. Zgodnie z R.A.P.R. za rybę wymiarową uznaje się rybę  
o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego. 

5.12. We wszystkich dyscyplinach przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza 
się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów 
(tury).  
W dyscyplinie muchowej dopuszcza się zaliczenie ryby zaciętej w czasie zawodów,  
a wyholowanej w czasie nie dłuższym niż 10 minut po sygnale końca zawodów,  
a w dyscyplinie morskiej ryba holowana w czasie sygnału koniec łowienia zalicza się do 
wyniku. 
Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych 
zalicza się do połowu. W dyscyplinie muchowej,  spinningowej i morskiej ryby zahaczone 
poza głową (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych) nie są zaliczane do 
punktacji. 

5.13. Organizator zawodów od szczebla międzyokręgowego wzwyż jest zobowiązany 
udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska 
zawodów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się 
podobnymi warunkami naturalnymi i podobnym rybostanem. Trening powinien trwać tyle 
czasu, co właściwe zawody i odbywać się w tych samych godzinach, co planowana 
impreza. 

5.14. Organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłącza łowisko 
zawodów spod wędkowania amatorskiego na czas zawodów, a dla zawodników 
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dyscypliny muchowej i spinningowej od poniedziałku poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
zawodów. 

5.15. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które 
uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym, 
zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze, decyzje podejmuje Sędzia Główny  
w porozumieniu z Komisją Sędziowską i organizatorem. 
W razie przeprowadzenia oficjalnego treningu i braku możliwości rozegrania dalszej 
części zawodów na łowisku głównym, w dniu następnym przeprowadza się na łowisku 
rezerwowym ponowny oficjalny trening oraz jedną turę zawodów.  

5.16. W przypadku zawodów rangi mistrzostw okręgu, koła i kluby są zobowiązane do 
pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu. W przypadku 
rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni 
przed terminem zawodów. 

5.17. Ilościowe zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla 
ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.  
W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów 
wraz z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi 
najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach 
Okręgu zawodnika uprawnionego do startu w MP lub braku możliwości startu Mistrza 
Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona do zgłoszenia), uprawnienia nabywa 
kolejny zawodnik nie posiadający takich uprawnień. Wyjątek stanowią zgłoszenia do 
mistrzostw Polski w wędkarstwie morskim - imienne zgłoszenia drużyn należy przesłać 
organizatorom na 6 tygodni przed mistrzostwami. 

5.18. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów 
eliminacyjnych nie będą honorowane. Wyjątek stanowią zgłoszenia do Mistrzostw Polski 
w wędkarstwie morskim wówczas, gdy nie rozegrano zawodów eliminacyjnych. Protokoły 
przekazane z okręgów organizator Mistrzostw Polski zwraca do GKS wraz z protokołem 
Mistrzostw. 

5.19. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas 
zawodów centralnych należy w widocznym miejscu wywiesić flagę państwową i flagę 
PZW, jak również transparent informujący o charakterze imprezy. W przypadku zawodów 
międzynarodowych należy wywiesić flagi państwowe uczestników zagranicznych.  
W czasie otwarcia i zamknięcia mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych 
obowiązuje ceremonia wciągnięcia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy 
oraz odegrania hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi 
PZW. 

5.20. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny mistrz Polski 
w asyście pozostałych medalistów. W przypadku mistrzostw Polski rozgrywanych 
jednocześnie w klasyfikacji drużynowej, poczet flagowy stanowi aktualny indywidualny 
mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny mistrzowskiej. 

5.21. Przy organizacji wszystkich zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów,  
a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu 
do miejsca zbiórki czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie 
szkice sytuacyjne. 

5.22. Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny (szczególnie w zawodach spławikowych) 
zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk 
zawodników. 

5.23. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany wywieszać wyniki po każdej 
turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu.  
Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, główna komisja sędziowska jest 
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zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu 
zawodów (w dyscyplinie muchowej do 3 godz.). jednak nie później niż 30 minut przed 
ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców. 

5.24. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do 
Głównej komisji sędziowskiej w przypadku: 
- swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, 
- sprostowania pomyłki w trakcie ważenia (mierzenia) złowionych ryb, 
- wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu 
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych 
wyników. 
Protest może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej 
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.  
Protesty powinny być składane na piśmie, są wolne od kaucji. Protesty rozpatruje główna 
komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby. 
Od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem 
wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do Sędziego Głównego.  

5.25. Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW. Organizator jest 
zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania 
zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania odnośnego pokwitowania oraz 
bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania. 

5.26. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu 
otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników 
 i uroczystego zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność 
zawodnikowi dopisuje się 25% maksymalnych punktów sektorowych (z 
zaokrągleniem górę) do klasyfikacji ogólnej. 

5.27. Oficjalne wyniki zawodów organizator jest zobowiązany przekazać wszystkim 
uczestnikom zawodów, klubom, okręgom, mediom, GKS, organizacjom zagranicznym  
i trenerowi kadry narodowej w ciągu 2 tygodni po zakończeniu zawodów. 

5.28. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski i ogólnopolskich z cyklu Grand Prix Polski 
podlegają kontroli przez GKS PZW. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  
GKS po wykryciu nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji wyników.  
Koszty naprawy wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora 
zawodów. 

5.29. W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej we wszystkich 
dyscyplinach wędkarskich obowiązuje jedna klasyfikacja. W rocznej krajowej 
klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani. 

5.30. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb,  
korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za 
przestrzeganie zasad w nim zawartych. 

5.31. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości 
zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje 
zdyskwalifikowany w całych zawodach.  
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II. 2. SPRAWY SĘDZIOWSKIE. 

1. REGULAMIN SĘDZIÓW WĘDKARSKICH. 

1.1. Podstawowym zadaniem sędziego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów wędkarskich. 

1.2. Sędzią wędkarskim wszystkich szczebli może być każdy członek PZW, obywatel 
Rzeczpospolitej Polskiej, o nienagannej postawie, sprawny psychicznie i fizycznie, który 
ukończył 18 lat i uzyskał licencję sędziowską. 

1.3. Ustala się następujący podział na klasy sędziowskie: 
a) sędzia klasy podstawowej: 
    - w dyscyplinach wędkarskich, 
    - w dyscyplinie rzutowej. 
b) sędzia klasy okręgowej:  
    - w dyscyplinach wędkarskich, 
    - w dyscyplinie rzutowej. 
c) sędzia klasy krajowej: 
    - w dyscyplinach wędkarskich, 
    - w dyscyplinie rzutowej. 
d) sędzia klasy międzynarodowej  

1.4. Wymagania stawiane sędziom 
a) sędzią klasy podstawowej może zostać członek PZW, który wykaże się przed komisją  
    egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS znajomością regulaminów zawodów  
    w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej i praktyczną umiejętnością  
    sędziowania. 
b) sędzią klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej może  
    zostać aktywny sędzia klasy podstawowej danej dyscypliny, który po co najmniej  
    2 - letnim wykonywaniu funkcji sędziego, wykaże się przed komisją egzaminacyjną,  
    powołaną przez właściwy OKS - znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego,  
    regulaminów danej dyscypliny, przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz  
    praktyczną umiejętnością sędziowania odpowiednich dyscyplin. 
c) sędzią klasy krajowej w dyscyplinach wędkarskich lub dyscyplinie rzutowej może  
    zostać aktywny sędzia klasy okręgowej, o co najmniej 3 -letnim stażu w danej  
    dyscyplinie, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez GKS  
    znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny,  
    przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz praktyczną umiejętnością 
sędziowania na różnych funkcjach sędziowskich.  
d) sędzią klasy międzynarodowej może zostać aktywny sędzia klasy krajowej mający co  
    najmniej 3 - letni staż w tej klasie, posiadający znajomość rozgrywania zawodów  
    międzynarodowych oraz co najmniej jednego oficjalnego języka C.I.P.S. 
Egzaminy przeprowadza się centralnie dwa razy w ciągu roku (sesja wiosenna i 
jesienna) 
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powołanej przez właściwy OKS musi być 
sędzia posiadający wyższą klasę od klasy egzaminu. Członkami komisji egzaminacyjnej 
muszą być sędziowie. Sędzią aktywnym uznany może być sędzia, który sędziował w 
danym roku co najmniej 5 zawodów. 

1.5. Tytuły i licencje sędziowskie przyznają: 
a). sędziemu klasy podstawowej i okręgowej Zarządy Okręgów na wniosek okręgowych 
kapitanatów sportowych, 
b). sędziemu klasy krajowej – Główny Kapitanat Sportowy 
c). sędziemu klasy międzynarodowej - Federacja C.I.P.S., I.C.S.F. na wniosek 
Prezydium Zarządu Głównego. 
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1.6. Prawa i obowiązki sędziego: 

 Sędzia powinien: 
a).pełnić funkcje sędziowskie w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminów  
    zawodów wędkarskich oraz Regulaminu Sędziów PZW, 
b).przestrzegać zasad etyki sportowej i wędkarskiej oraz dbać o jej wdrażanie na  
    imprezach sportowych, 
c).korzystać z wyróżnień za pracę społeczną w ramach przepisów obowiązujących  
    w PZW oraz otrzymywać bezpłatnie licencję i odznakę sędziowską, 
d).uczestniczyć w kursach i zgrupowaniach organizowanych dla sędziów przez właściwy  
    kapitanat sportowy, 
e).informować właściwy kapitanat sportowy (najpóźniej do 3 dni po zakończeniu  
    zawodów) o stwierdzonych podczas zawodów wykroczeniach zawodników,  
    organizatorów lub sędziów. 

1.7. Sędziemu, wyznaczonemu do sędziowania poza miejscem zamieszkania, przysługuje 
zwrot kosztów podróży wg przepisów obowiązujących w PZW, oraz odpłatność za 
sędziowanie według ustalonych stawek przez GKS. 

1.8. Ważność licencji sędziowskiej wynosi 3 lata. Licencje (poza krajową i międzynarodową) 
przedłuża okręgowy kapitanat sportowy. OKS winien przeprowadzić weryfikację sędziów 
klasy podstawowej i okręgowej w przypadku wprowadzenia zmian w regulaminach  
lub w razie wyraźnego braku aktywności sędziego, nie rzadziej niż raz na 3 lata. 
Weryfikację sędziów klasy krajowej przeprowadza Główny Kapitanat Sportowy  
z inicjatywy własnej raz na 3 lata lub na wniosek właściwego OKS.  
Sędzia, który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną 
klasę niżej, a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską. 

1.9. Skład zespołów sędziowskich poszczególnych imprez sportowych jest ustalany przez 
kapitanaty sportowe w porozumieniu z upoważnionym członkiem prezydium. 
a) w zawodach na szczeblu koła, klubu główna komisja sędziowska winna się składać  
z sędziów klasy (co najmniej) okręgowej, a w szczególności sędzia główny.  
W pozostałych zawodach z sędziów klasy krajowej, 
b) na Mistrzostwa Polski, i zawody z cyklu „ Grand Prix” Główny Kapitanat Sportowy  
wyznacza sędziego głównego spośród sędziów klasy krajowej. 
Koszty udziału Sędziego Głównego w Mistrzostwach Polski pokrywa ZG PZW. Koszty 
udziału Sędziego Głównego w imprezach z cyklu Grand Prix stanowią koszty 
organizacyjne zawodów. 
Sędzia Główny zobowiązany jest do przekazania do GKS pisemnego sprawozdania 
zawierającego ocenę wszystkich faz rozgrywania zawodów w zakresie i na druku 
ustalonym przez Główny Kapitanat Sportowy. ( zał. Nr 1 ) 

1.10. Całością spraw sędziowskich, a w szczególności organizacją szkolenia sędziów, 
naborem kandydatów, przeprowadzaniem egzaminów, typowaniem obsad komisji 
sędziowskich na imprezy, oceną aktywności sędziów, ich weryfikacją, kierują kolegia 
sędziowskie działające przy okręgowych kapitanatach sportowych i Głównym 
Kapitanacie Sportowym w składzie co najmniej 5-co osobowym. Przewodniczącym 
kolegium sędziowskiego jest członek kapitanatu sportowego. 

1.11. Ukaranie sędziego za wykroczenia popełnione w czasie pełnienia funkcji następuje po 
uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Podkomisję  
ds. dyscypliny w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „ Przepisy dyscyplinarne sportu 
wędkarskiego”. 

1.12. Ewidencję sędziów prowadzą: 
a). Okręgowy kapitanat sportowy - dla sędziów klasy podstawowej, klasy okręgowej  
     i klasy krajowej (w zakresie kart ewidencyjnych),  
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b)  Główny Kapitanat Sportowy - dla sędziów klasy międzynarodowej i klasy krajowej 
     (w zakresie imiennych wykazów aktywnych sędziów). 

2. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW. 

2.1. KOMISJA SĘDZIOWSKA. 
Dyscypliny wędkarskie: 
a)  komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, sędzia  
     sekretarz, sędziowie sektorowi, sędziowie wagowi (miarowi) oraz sędziowie kontrolni. 
b)  główną komisję sędziowską stanowią; sędzia główny, zastępca sędziego głównego,  
     sędzia sekretarz, sędziowie sektorowi, 
c)  podczas zawodów na szczeblu koła, klubu pożądane jest powołanie jednego 
sędziego  
     kontrolnego na 2-4 zawodników, natomiast na szczeblu okręgu i centralnym, jednego  
     sędziego kontrolnego na dwóch zawodników. 
Na zawodach międzynarodowych powołuje się jednego sędziego na jednego zawodnika. 
Dyscyplina rzutowa: 
a) komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, sędzia  
     sekretarz, kierownicy rzutni oraz sędziowie punktowi,  
b)  główną komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego,  
     sędzia sekretarz i kierownicy rzutni, 
c)  zaleca się obsadę minimum kierownik rzutni i 1-2 sędziów punktowych na każdej 
rzutni, którzy mogą dzielić się obowiązkami. 

2.2. OBOWIĄZKI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ: 
a) .dokonuje lustracji terenu zawodów i jego zgodności z wymogami regulaminu oraz  
     sprawdza wykonanie innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego  
     rozegrania zawodów, przeprowadza losowanie,  
b)  przed przyjęciem od organizatorów terenu zawodów, komisja sędziowska może  
     zażądać usunięcia stwierdzonych braków i nieprawidłowości, 
c)  dokonuje odprawy kierowników lub zawodników ekip, omawiając kwestie  
     organizacyjne, istotne postanowienia regulaminu, czas trwania zawodów i rodzaje  
     sygnałów, 
d)  przeprowadza losowanie, 
e)  rozpatruje protesty (odwołania) i o powziętych decyzjach powiadamia zainteresowane  
     osoby,  
f)  waży, mierzy przedłożone przez zawodnika ryby i dokonuje obliczenia wyników  
     w poszczególnych klasyfikacjach. 
g)  ogłasza wyniki zawodów. 

2.3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 

Sędzia Główny: 
a) czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zawodów, 
b) przeprowadza odprawę z komisją sędziowską celem omówienia spraw z prawidłowym  
    przebiegiem zawodów, 
c) przydziela sędziom funkcje,  
d) wyklucza sędziów popełniających poważne błędy lub nie wypełniających swoich  
    obowiązków, 
e) uchyla lub prostuje omyłkowe decyzje sędziów oraz rozstrzyga kwestie sporne, 
f)  wyklucza zawodników dopuszczających się wykroczeń nie licujących z zachowaniem  
    sportowca, 
g)  dokonuje odprawy z kierownikami ekip lub zawodnikami i nadzoruje losowanie,  
h)  ogłasza wyniki zawodów, 
i)  rozpatruje protesty, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z kwitem opłaconego  
    wadium, 
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j)  decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i obowiązkowo musi być dołączona do  
    protokołu zawodów. 

Zastępca sędziego głównego: 
a)  wykonuje zadania zlecone przez sędziego głównego,  
b)  w razie niedyspozycji sędziego głównego lub z jego upoważnienia przejmuje jego prawa  
     i obowiązki 

Sędzia sekretarz: 
a)  prowadzi sekretariat zawodów, 
b)  przygotowuje numery do losowania, listy zawodników i zestawienia wyników, 
c)  nadzoruje wypełnianie kart startowych zawodników i wręcza je sędziom sektorowym,  
     a po zakończeniu zawodów dołącza je do protokółu, 
d)  sporządza protokół zawodów i przekazuje go organizatorom w ciągu trzech godzin od  
     czasu oficjalnego zakończenia zawodów  
e)  w trakcie trwania zawodów potwierdza sędziom fakt sędziowania w ich książeczce   
ewidencji sędziowań. 

Sędzia sektorowy: 
a)  czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów w swoim sektorze, a w szczególności  
     nadzoruje pracę sędziów kontrolnych, 
b)  sprawdza czy zawodnicy i sędziowie zajęli właściwe stanowiska i informuje o tym  
     sędziego głównego, wręcza sędziom kontrolnym karty startowe zawodników, 
c)  bierze udział w ważeniu (mierzeniu) ryb w swoim sektorze, jest odpowiedzialny za  
     poprawność tych pomiarów, 
d)  przekazuje sędziemu głównemu zgłoszone protesty (odwołania), które wpłynęły na  
     piśmie, 
e)  bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty i przynęty oraz  
     długości używanych wędzisk, jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie tych  
     pomiarów. 

Sędzia wagowy (miarowy): 
a)  waży (mierzy) złowione ryby w obecności sędziego sektorowego, sędziego kontrolnego  
     oraz zawodnika lub jego przedstawiciela, 
b)  sprawdza czy ryby przedstawione do wagi nie mają w organizmie elementów  
     zwiększających sztucznie ich ciężar lub nie są celowo uszkodzone (złamany kręgosłup)  
     i nie mają znamion nieświeżej ryby, 
c)  rejestruje uzyskany wynik w karcie startowej zawodnika potwierdzając to podpisem  
     swoim i zawodnika lub jego przedstawiciela, 
d)  bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty, i przynęty oraz  
     długości używanych wędzisk. 

Sędzia kontrolny: 
a)  czuwa nad sprawnym przebiegiem zawodów nie dopuszczając do ich zakłócenia przez  
     osoby postronne 
b)  zwraca uwagę na przestrzeganie regulaminu zawodów przez zawodników, kierowników  
     drużyn i trenerów, zwłaszcza pod kątem zajęcia stanowiska zgodnie z losowaniem, 
c)  rejestruje na karcie startowej złowione i zgłoszone przez zawodnika ryby, odnotowuje  
     (w zawodach rozgrywanych na żywej rybie) długość ryby, gatunek oraz godzinę i minutę  
     zgłoszenia (w zawodach spinningowych rozgrywanych metodą klasyczną) złowienia  
    kompletu, potwierdzając podpisem własnym i zawodnika, 
d)  notuje na karcie startowej zawodnika naruszenie przez niego regulaminu, czas  
     i charakter tych wykroczeń, informując o tym sędziego sektorowego, a po zakończeniu  
     zawodów referuje to na posiedzeniu głównej komisji sędziowskiej, 
e)  informuje zawodnika o dokonanych w karcie startowej uwagach,  
f)  przekazuje ryby sędziemu wagowemu (miarowemu) i jest obecny przy ich ważeniu  
    (mierzeniu), uzyskuje podpis zawodnika akceptujący uzyskany wynik. 
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Sędzia kierownik rzutni (w zawodach rzutowych): 
a)  czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów na swojej rzutni, a w szczególności  
     nadzoruje pracę sędziów punktowych, z którymi dzieli się obowiązkami 
b)  w sprawach spornych punktów decyduje o ważności rzutu. 
c)  wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie  
     z harmonogramem startów, 
d)  sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu, po zakończeniu  
     konkurencji przeprowadza losowo kontrolę sprzętu zawodników. 
e)  kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu, 
f)  ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając wynik  
     zawodnikowi po każdym rzucie, 
g)  notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki, oznacza i mierzy rzuty odległościowe, 
h)  po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje oryginał  
     karty startowej sędziemu sekretarzowi, 
i)  decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie  
    kolejności startowej, 
j)  sprawdza w konkurencjach muchowych przed startem, czy mucha jest zgodna z  
    regulaminem  

Sędzia punktowy (w zawodach rzutowych): 
a)  wywołuje zawodnika na start wg listy ułożonej w wylosowanej kolejności zgodnie  
     z harmonogramem startów, 
b)  sprawdza sprzęt, przeprowadza kontrolę i daje sygnał do startu. Po zakończeniu  
     konkurencji przeprowadza losowanie kontroli sprzętu zawodnika. Losowanie polega na  
     wyciągnięciu jednego losu spośród pięciu. Jeden oznakowany los jest informacją do  
     podjęcia kontroli sprzętu przez komisję sędziowską wyznaczoną przez Sędziego  
     Głównego zawodów, 
c)  kontroluje czas i na żądanie przypomina o ilości rzutów i upływie czasu, 
d)  ocenia zgodność wykonywanych rzutów z regulaminem i przyznaje punkty podając wynik  
     zawodnikowi po każdym rzucie, 
e)  notuje w karcie zawodnika uzyskane wyniki, 
f)  oznacza i mierzy rzuty odległościowe, 
g)  po zakończeniu konkurencji zbiera podpisy (zawodnika i sędziego) i przekazuje oryginał  
     karty startowej sędziemu sekretarzowi, 
h)  decyduje o przyznaniu dodatkowego czasu w razie awarii, powtórzeniu rzutu, zmianie  
     kolejności startowej, 

Sędzia sekretarz (dodatkowo w zawodach rzutowych): 
a)  sumuje wyniki w poszczególnych wielobojach i ustala zajęte miejsca, 
b)  przekazuje sędziemu głównemu nazwiska zawodników którzy osiągnęli identyczne  
     wyniki punktowe w poszczególnych konkurencjach i powinni stanąć do walk barażowych. 

2.4. PROTOKÓŁ ZAWODÓW 
Protokół zawodów powinien zawierać: 

a) datę i miejsce zawodów ze wskazaniem organizatora, 
b). skład głównej komisji sędziowskiej, 
c). ocenę przygotowania organizacyjnego zawodów, 
d). liczbę zawodników i zespołów zgłoszonych, startujących i zdyskwalifikowanych  
     z podaniem powodów ich dyskwalifikacji,  
e)  kolejność zawodników i zespołów według uzyskanych wyników,  
f). wykaz nagród i upominków wręczonych zawodnikom i drużynom,  
g). ewentualne protesty i sposób ich załatwienia,  
h). podpisy członków głównej komisji sędziowskiej.  
i).  termin przesyłania protokołów z mistrzostw Polski i zawodów Grand Prix do biura  
     ZG PZW - 14 dni. 
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Wzór notatki sędziego głównego zawierającej ocenę faz rozgrywania zawodów (zał. nr 1) 

 

……………………………………. 

data    

N O T A T K A 

z przebiegu zawodów - ................................................................................................................... 

Data zawodów:.......................... ilość tur:….................. w godz.:................................................... 

Miejsce zawodów:…............................................... woda ………................................................... 

Organizator:.................................................................................................................................... 

Ilość drużyn:.......................... zawodników:.......................... w tym kadra:.................................... 

Sędzia główny-................................................... ilość sędziów:..................................................... 

Zakwaterowanie i wyżywienie:....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena przygotowania zawodów:..................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Dyskwalifikacje:............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Protesty :....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Odwołania........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena pracy Komisji Sędziowskiej:................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Uwagi dotyczące przebiegu zawodów:............................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

 

……………………………….. 

(podpis sędziego głównego) 
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Zał. Nr 2 

................................. dnia ........................................ 

D E C Y Z J A 

 

Głównej Komisji Sędziowskiej ........................................................................................................ 

W związku z wniesieniem protestu przez Kol. .......................................................................... 

z .......................................... w sprawie:…..................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Główna Komisja Sędziowska w składzie: 

 Sędzia główny ………........................................................................................................... 

 Z-ca sędziego głównego ...................................................................................................... 

 Sędzia sekretarz .................................................................................................................. 

 Sędziowie sektorowi ............................................................................................................ 

po zapoznaniu się z : 

 odwołaniem – protestem Kol. ................................................................................... 
(załączeniu) 

 przesłuchaniu świadka/ów Kol. ...................................................................................... 

 wysłuchaniu wyjaśnień Kol. ........................................................................................... 

P o s t a n a w i a 

na podstawie „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”  

rozdz ….. str …… pkt. ………………….. 

. …………………………………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................................................................................... 

Kol. ............................................................................................. przysługuje prawo złożenia 

odwołania na piśmie do Sędziego Głównego w ciągu 30 minut od otrzymanej decyzji po 
wpłaceniu wadium w wysokości ………….............. zł w biurze zawodów.  

 

 

 

Otrzymałem :        Podpisy komisji: 

Dnia ..............................................    ………………………………….. 

Godz. ............................................    ………………………………….. 

.......................................................    ………………………………….. 

/podpis zawodnika / 

 

.  
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(Wzór decyzji Sędziego Głównego)     /zał. nr 3/ 

................................... dnia ................................. 

 

D E C Y Z J A nr.................. 

 

Sędzia Główny zawodów  
.........................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko Sędziego Głównego) 

 

rozpatrzył odwołanie zgłoszone przez 
......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

i po zapoznaniu się z  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

podjął decyzję 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Zgodnie z pkt. ........................................ „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego „   

orzeka : 

- zwrot wpłaty wadium *                                                                                                                      

- przekazanie wpłaty wadium na konto sportu ZG PZW* . 

 

 

 

          Podpisy Sędziego Głównego 

 

         
 ................................................ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4                                                           
 
                                                                 
..........................................        .……………………. 
 / pieczątka Okręgu / Klubu/                         /data/ 

 
K A R T A    Z G Ł O S Z E  N  I A 

 
Zarząd Okręgu / Klubu 
/*………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zgłasza udział drużyny / zawodnika/ * 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

na: ………………………….……………………………………………………………………………… 
/ pełna nazwa zawodów/ 

 
Lp. 

Nr 
druż

. 

Nazwisko i imię 
Zawodnika 

Data 
urodzenia 

Kategoria  Nr 
licencji 

Zajęte 
miejsce w 

klasyfikacji 
ogólnej za 

rok 
poprzedni. 

Przynależno
ść 

zawodnika 
do Okręgu 

1        

2       

3       

4       

5       

6       

Zawodnicy indywidualni  

1        

2        

3        

Zawodnicy rezerwowi  

1        

2        

3        

 
Trener :    …………………………………………………………………………………………………            
 
Kierownik drużyny :    …………………………………………………………………………………..          
 
Opłatę startową / pełna* w wysokości …………………….. przekazano na konto w dniu 
………………………………… 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………………… E-mail …………………………………………………………..  

 
Dane do faktury ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
         
         /pieczątka i podpis zgłaszającego/ 
 
- niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 4 a (dyscyplina spinningowa)                                                       
                                            
..........................................        .…………………………….. 
 / pieczątka Okręgu / Klubu/                          /data/ 

 
K A R T A    Z G Ł O S Z E  N  I A  

Zarząd Okręgu / Klubu 
/*……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
zgłasza udział drużyny / zawodnika/ * 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

na: 
………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

/ pełna nazwa zawodów/ 

 
Lp. 

Nr 
druż. 

Nazwisko i imię 
Zawodnika/ 

Telefon i e-mail. 

Data 
urodzenia 

Kategoria  Nr 
licencji 

Zajęte 
miejsce w 

klasyfikacji 
ogólnej za 

rok 
poprzedni. 

Przynależność 
zawodnika do 

Okręgu 

 
1 
 

 Kowalski Jan 
Tel. +48 600 300 300, 

e. mail: felek@wp.pl 

     

 
2 
 

 
 

     

 
3 
 

 

 
 

     

 
4 
 

 
 

     

 
5 
 

 

 
 

     

 
6 
 

 
 

     

                        Zawodnicy indywidualni   

 
1 
 

  
 

     

 
2 
 

  
 

     

 
3 
 

  
 

     

       Zawodnicy rezerwowi  

1        

2        

3        

 
Trener :    …………………………………………………………………………………………………            
 
Kierownik drużyny :    …………………………………………………………………………………..          
 
Opłatę startową / pełna* w wysokości …………… przekazano na konto w dniu ………………………………… 
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………. 
Dane do faktury ……………………………………………………………………………… 
 
          /pieczątka i podpis zgłaszającego 
- niepotrzebne skreślić  
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II. 3. WĘDKARSKIE KADRY 

Kadrę narodową w wędkarstwie stanowi grupa najlepszych zawodników. 
W skład kadry wchodzą członkowie PZW, posiadający odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej 
oraz wyszkolenia sportowego a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki 
wędkarskiej. 

1. KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY NARODOWEJ  
I REPREZENTACJI POLSKI. 

§ 1 

1. Członkiem kadry narodowej jest zawodnik, który został powołany do składu kadry narodowej 
w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Polski Związek Wędkarski. Zawodnik posiada 
status członka kadry narodowej od dnia powołania do dnia odwołania lub skreślenia z listy 
członków kadry narodowej. 

2. Członkowie kadry narodowej bezpośrednio po powołaniu: 
1)  składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wymienionych w § 3, 
2) podpisują „Kartę Praw i Obowiązków”. 

§ 2 

1. Reprezentantem Polski w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik zaliczony do 
kadry narodowej, który został powołany do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa 
Europy lub mistrzostwa świata i został zaakceptowany przez Ministra Sportu. 

2. Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w okresie od dnia powołania do składu 
reprezentacji Polski do dnia zakończenia zawodów. 

§ 3 

1. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany do godnego 
reprezentowania kraju i związku oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań, które 
mogłyby przynieść szkodę krajowi i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 

2. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest obowiązany w szczególności do: 

1) realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Związek 
Wędkarski, 

2) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej, 

3) uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia Polskiego Związku 
Wędkarskiego na każdą zmianę miejsca startu w stosunku do planu, 

4) udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności w mistrzostwach 
Europy, świata, 

5) przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz dyspozycji 
kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji, 

6) przestrzegania postanowień organizatora zawodów, 

7) poddawania się badaniom lekarskim, 

8) przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych, 

9) przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej 
zgody lekarza reprezentacji, 

10) używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz dbałości 
o ten strój i sprzęt, 

11) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w pkt. 10, 

12) przestrzegania sportowego trybu życia, 
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13) rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji  
z kierownictwem reprezentacji lub Związku, 

14) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków 
wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych. 

§ 4 

1. Wprowadza się „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry narodowej”. 

2. Trener kadry narodowej zobowiązany jest do zaznajomienia wszystkich członków kadry 
narodowej z postanowieniami „Karty”. 

3. Członkowie kadry narodowej zobowiązani są do jej podpisania. 

§ 5 

Członek kadry narodowej i reprezentant Polski ma prawo do: 
1) uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie  
    z zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkolenia, 
2) opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych, 
3) wyposażenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi w Związku  
    normami zużycia. 

§ 6 

Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za 
niewykonanie obowiązków określonych w § 3 i 4 Karty praw i obowiązków członków kadry 
narodowej i reprezentanta Polski, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry narodowej. 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

Ja, ...................................................................................., w związku z powołaniem mnie  

                                      (imię i nazwisko) 

przez Polski Związek Wędkarski do kadry narodowej, zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień niniejszej Karty. 

 

.................................................    ………........................................... 

           (miejscowość i data)            (podpis członka kadry narodowej) 
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2. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ. 

2.1. Kadrę narodową na dany rok GKS może powołać w poszczególnych dyscyplinach  
i kategoriach: 
- spławikowej (seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów i kadetów), 
- spinningowej (seniorów i juniorów), 
- muchowej (seniorów i juniorów), 
- rzutowej (seniorów, kobiet, juniorek i juniorów), 
- morskiej, 
- podlodowej 

W dyscyplinach wędkarskich kategorii seniorów warunkiem powołania  kadry narodowej 
jest udział co najmniej 30 zawodników w całym rocznym cyklu rozgrywek GPP. 

2.2. Kadra narodowa w dyscyplinach i kategoriach jest powoływana przez Główny Kapitanat 
Sportowy na okres 1 roku z klasyfikacji dwuletniej (U14, U18 i U23 z klasyfikacji rocznej) 
jako suma wyników uzyskanych przez  zawodnika w ostatnich dwóch latach (w U14, U18  
i U23 z roku) startów w „Grand Prix Polski” (w dyscyplinie podlodowej z czterech ostatnio 
rozegranych zawodów). 

2.3. Imienne składy kadry narodowej proponują trenerzy kadry odpowiednich dyscyplin 
wędkarskich i kategorii, na podstawie sparametryzowanych wyników indywidualnych 
osiągniętych przez zawodników w imprezach sportowych, wg kryteriów określonych  
w niniejszych „Zasadach”. 

2.4. W skład kadry narodowej w dyscyplinach i kategoriach obligatoryjnie zostają powołani 
aktualni "Indywidualni Mistrzowie Polski."(z wyłączeniem dyscypliny podlodowej).              
W dyscyplinie rzutowej powyższe dotyczy zwycięzców wielobojów. 

2.5. Ustala się następujące liczby członków kadry narodowej: 

2.5.1. dyscyplina spławikowa: 
mężczyźni (seniorzy)  do 12 osób 
kobiety    do 12 osób 
młodzież do 23lat   do 12 osób 
juniorzy do 18 lat   do 12 osób 
kadeci     do 12 osób 

2.5.2. dyscyplina spinningowa: 
seniorzy    do 12 osób 

2.5.3. dyscyplina muchowa: 
seniorzy    do 12 osób 
juniorzy    do 12 osób 

2.5.4. dyscyplina rzutowa: 
seniorzy: 
mężczyźni    do 12 osób  
kobiety    do   6 osób 
juniorzy: 
chłopcy    do   8 osób 
dziewczęta    do   6 osób 

2.5.5. dyscyplina morska: 
seniorzy:    do 12 osób. 

2.5.6. dyscyplina podlodowa 
seniorzy    do 12 osób 

2.6. Członek kadry narodowej może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własna 
prośbę. 
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2.7. Skład kadry narodowej może być uzupełniony lub rozszerzony w trakcie sezonu startów  
w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera za, akceptacją GKS. 

2.8. GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy 
sportowe typowane do cyklu zawodów Grand Prix Polski, zgodnie z Terminarzem Imprez 
Sportowych Międzynarodowych i Krajowych, oraz liczbę wyników branych pod uwagę  
w rocznej klasyfikacji ogólnej. 

2.9. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji. 

2.10. W mistrzostwach świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych bierze udział 
reprezentacja Polski typowana z zawodników kadry narodowej, decyduje GKS na 
wniosek trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW i Minister Sportu. 

2.11. Programem przygotowań do Mistrzostw świata i Europy oraz udziału w innych zawodach 
międzynarodowych objęta jest wyłącznie reprezentacja Polski. 

3. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
SPŁAWIKOWYM. 

3.1. KADRA NARODOWA MĘŻCZYZN (SENIORÓW). 
Do kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata 
- 2 zawodników typowanych przez trenera kadry. 
Poza limitem liczbowym, do kadry narodowej mężczyzn mogą zostać powołani 
wyróżniający się członkowie kadry narodowej młodzieży, którzy w roku poprzedzającym 
powołanie ukończyli 23 lata. Okres powołania i zasady ustala GKS. 

3.2. KADRA NARODOWA KOBIET 
Do kadry narodowej zostają powołane zgodnie z określonym limitem ilościowym: 
- aktualna Indywidualna Mistrzyni Polski, 
- do 9 kolejnych zawodniczek z klasyfikacji ogólnej krajowej, obliczonej za ostatnie dwa  
   lata, 
- dwie zawodniczki typowane przez trenera kadry. 

3.3. KADRA NARODOWA MŁODZIEŻY U-23. 
W skład kadry narodowej młodzieży mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku 
poprzedzającym powołanie nie ukończyli  23 lat, zgodnie z określonym limitem 
ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni rok,  
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

3.4. KADRA NARODOWA JUNIORÓW U-18. 
W skład kadry narodowej juniorów mogą zostać powołani zawodnicy (dziewczęta  
i chłopcy), którzy w roku poprzedzającym powołanie nie ukończyli 18 lat, zgodnie  
z określonym limitem ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni  rok,  
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

3.5. KADRA NARODOWA KADETÓW U-14. 
W skład kadry narodowej kadetów mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku 
poprzedzającym powołanie nie ukończyli 14 lat, zgodnie z określonym limitem 
ilościowym: 
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- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni rok,  
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

4. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
SPINNINGOWYM. 

4.1. Do kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata, 
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

5. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM 

5.1. W skład kadry narodowej seniorów i juniorów zostają powołani zgodnie z określonym 
limitem ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa 
lata, 
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

6. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM 

6.1. Skład kadry narodowej zostaje ustalony na podstawie wyników z wszystkich zawodów, 
indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski z roku poprzedzającego rok powołania, 
obliczonych przy pomocy punktacji "Rzutowego Pucharu Polski".  
Do kadry narodowej może być powołany zawodnik wytypowany przez trenera kadry. 

7. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE MORSKIM. 

7.1. W skład kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej obliczonej za ostatnie dwa lata, 
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry. 

7.2. Klasyfikacja ogólna obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów 
sektorowych  określonej przez GKS liczby najlepszych wyników zawodnika uzyskanych 
w turach   ogólnopolskich zawodów z cyklu Grand Prix i mistrzostw Polski. 

7.3. W dyscyplinie morskiej brane są pod uwagę wszystkie punkty sektorowe zawodników w  
sektorze każdej tury. W przypadku uzyskania równej ilości punktów sektorowych, wyższe 
miejsce zajmuje zawodnik który uzyskał większą sumę punktów za złowione ryby. Jeśli to 
porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo. 
Zawodnikowi niestartującemu przypisuje się ilość punktów sektorowych równą ilości 
zawodników w najmniej obsadzonym sektorze plus 1. 

8. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE 
PODLODOWYM 

8.1. W skład kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym: 
- do 10 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej z czterech  
  ostatnich rozegranych zawodów,  
- 2 zawodników typowany przez trenera kadry.  

8.2. Kadrę Narodową wyłania się na okres jednego roku od 01 maja do 30 kwietnia roku 
następnego.  
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9. WYPOSAŻENIE KADRY NARODOWEJ. 

9.1. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych Zarząd Główny PZW zapewnia,  
w miarę istniejących możliwości, wyposażenie kadry narodowej w wysokiej klasy sprzęt 
wyczynowy oraz wyposażenie osobiste. 

9.2. Wykaz sprzętu, wyposażenia osobistego oraz listy przydziałów opracowuje GKS na 
wniosek trenerów. 

9.3. Osoby, które zostały skreślone ze składu kadry narodowej lub nie zostały do niej 
powołane na następny rok, są zobowiązane do rozliczenia się z przekazanego sprzętu  
w terminie i na zasadach jednoznacznie określonych w „Karcie praw i obowiązków”. 
Wszystkie działania z tym związane spoczywają na Biurze ZG PZW. 

9.4. Prezydium ZG PZW może zwolnić wieloletniego zasłużonego reprezentanta kraju od 
obowiązku zwrotu wypożyczonego sprzętu. 

10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA „MEDALU ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE 
WĘDKARSKIM" 

10.1. „Medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim” zwany dalej medalem jest 
zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym jednorazowo członkom Polskiego Związku 
Wędkarskiego, którzy postawą i wynikami sportowymi dokumentują wysoki poziom etyki  
i umiejętności w dyscyplinach wędkarskich. 

10.2. Medal jest przyznawany zawodnikowi, który spełnia jeden z następujących warunków: 
a) przez okres co najmniej trzech lat był członkiem kadry narodowej, zdobywając w tym  
    czasie tytuł mistrza Polski indywidualnie lub w drużynie. 
b) uczestniczył w mistrzostwach świata lub Europy zajmując indywidualnie lub zespołowo  
    miejsce od I do VI, 
c) dwukrotnie w różnych latach zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski lub  
    drużynowego Mistrza Polski. 

10.3. Medal nadawany jest uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW na wniosek 
Głównego Kapitanatu Sportowego. Wniosek powinien zawierać informację o spełnieniu 
warunków, o których mowa w punkcie 10.1.1. oraz imię i nazwisko, datę urodzenia, 
adres zawodnika i nazwę okręgu PZW. 

10.4. Zawodnik odznaczony medalem może być pozbawiony posiadanego odznaczenia przez 
Prezydium Zarządu Głównego PZW, 
- na wniosek GKS, za przewinienia dyskwalifikującego go jako sportowca, 
- w wyniku wykluczenia go z szeregów PZW przez sąd koleżeński Związku. 

10.5. Prowadzenie ewidencji przyznawanych, medali powierza się Zespołowi Sportu,  
i Młodzieży biura Zarządu Głównego PZW. 


