
REGULAMIN 
 

Podkarpackiej Ligi Młodzieżowej 
W Wędkarstwie Spławikowym-2016   

 
Organizatorzy; 

 

1/. Okręg PZW - Krosno- Temeszów - 16 kwietnia,   

2/. Okręg PZW – Tarnobrzeg – Kanał – Jezioro Tbg – 7 maja,  

3/. Okręg PZW - Przemyśl – Łopuszka Mała -  18 czerwca, 

4/. Okręg PZW – Tarnobrzeg - Rzemień -  27 sierpnia,  

Zasady ogólne: 

 Prawo startu w zawodach posiadają młodzi wędkarze  do 18 – ego roku życia 
włącznie z aktualną  Legitymacją Członkowską./opłacone składki na dany rok 
kalendarzowy. 
Zawody rozgrywane będą tylko w soboty. 
Zbiórka i zapisy zawodników biorących udział do godz. 8.00. 
W przypadku uzasadnionego /zgłoszonego/ spóźnienia którejkolwiek drużyny 
pozostali uczestnicy oczekują na dotarcie spóźnionej drużyny /zawodników do 
miejsca rozgrywania zawodów. 
 
1. Każdy Okręg ma prawo zgłosić do całego cyklu zawodów po 5 zawodników w 

kategorii kadetów i juniorów.  
2. Okręgi ze zgłoszonych do cyklu zawodów zawodników na danych zawodach 

wystawiają 3 osobowe drużyny, /klasyfikacja drużynowa/ a pozostali zgłoszeni 
przez Okręgi zawodnicy w kategorii kadetów i juniorów mogą startować 
indywidualnie /klasyfikacja indywidualna/. 

3. Okręgi zgłaszają do organizatora pierwszych zawodów startujących w całym 
cyklu zawodników najpóźniej w dniu rozgrywania pierwszych zawodów oraz do 
każdych następnych zawodów z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

4. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji Indywidualnej i Drużynowej w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
-kadetów – U-14, 
-juniorów – U-18. 

5. Zawodnicy jednej kategorii wiekowej startują w jednym sektorze. 
6. W zawodach organizator może wystawić dowolną ilość zawodników 

indywidualnych oraz drużyn, w zależności od pojemności łowiska, przy czym do 
klasyfikacji generalnej zalicza się wynik drużyny zgłoszonej do cyklu zawodów.  

7. Cykl zawodów Podkarpackiej Ligi Młodzieżowej zostanie rozegrany jako zawody 
jednoturowe.  

 



Zasady ustalania klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 
 
Punktacja w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zgodnie z Zasadami  
Organizacji Sportu Kwalifikowanego z tym, że:  
 
W klasyfikacji drużynowej: 
 
- w danych zawodach w klasyfikacji drużynowej zwycięża drużyna, która uzyska 
najmniejszą ilość punktów sektorowych, 
- w całym cyklu zawodów zwycięża drużyna, która uzyskała najmniejsza ilość 
punktów – suma zajętych miejsc z poszczególnych zawodów. 
Przy wystąpieniu równości punktów decyduje mniejsza ilość punktów 
sektorowych zdobytych w poszczególnych zawodach a w następnej kolejności 
większa waga ryb złowionych przez drużynę w poszczególnych zawodach.  
 
W klasyfikacji indywidualnej: 
 
- w danych zawodach w klasyfikacji indywidualnej zwycięża zawodnik, który 
uzyska najmniejszą ilość punktów sektorowych a w przypadku równości 
punktów sektorowych przyznawane jest miejsce „ex aequo”. 
- w całym cyklu zawodów w klasyfikacji indywidualnej zwycięża zawodnik, który 
uzyskał najmniejszą ilość punktów sektorowych w trzech z pośród czterech 
zawodów a w przypadku równości decyduje większa waga złowionych ryb. 
W przypadku dalszej równości przyznaje się miejsca „ex aequo”. 

 
PRZEBIEG ZAWODÓW; 
 
Przebieg zawodów zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Kwalifikowanego: 
- czas trwania tury – 3 godz. 
- zabrania się używania ochotki haczykowej oraz jokersa  
- ogranicza się również ilość zanęty do 10 litrów/zanęta, ziemia oraz glina 

włącznie/ nie dotyczy atraktorów, 
- jako sprzęt używany do wędkowania dopuszcza się wędki wyposażone w 

kołowrotek oraz baty o max długości: 
- do 7 metrów dla kadetów 
- do 8 metrów dla juniorów 
 

Zawodnik pozostaje na stanowisku do czasu przybycia Sędziego i na jego 

polecenie wyjmuje siatkę z rybami z wody. / za zgodą sędziego siatkę może 

wyjąć trener lub opiekun/.  

 

Trener/Opiekun może pomagać w przygotowaniu stanowiska bez ograniczenia 

czasowego do sygnału „wolno łowić” po tym sygnale może tylko udzielać porad 

ustnych.  

- wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze 
szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom; 
- zawodnik po sygnale „wolno łowić” nie może korzystać z pomocy innych 
osób  z wyjątkiem przypadków losowych; 

- zawodnik może opuścić stanowisko tylko za zgodą sędziego. 
- przy stanowisku zawodnika może przebywać trener lub opiekun /na stanowisku 
przebywa tylko jeden opiekun lub trener/ . 



- przedłożone komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej - punkty odejmuje się 
zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Kwalifikowanego.  
- przedłożenie ryb będących pod ochroną dyskwalifikuje zawodnika    
     w danych zawodach uzyskując 0 pkt. dla drużyny.  

 
    - 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. niezależnie od wymiarów obowiązujących na łowisku 
przyjmując jedną zasadę na wszystkie zawody z cyklu, 
 

   - Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb zgodnie z R.A.P.R. 
       Obowiązujące podczas zawodów wymiary ryb zostaną podane podczas odprawy 
przed zawodami. 

- Ryby po zwarzeniu na polecenie sędziego zostają natychmiast wypuszczone do 

wody; 

- Nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do 
organizatora, sędziego, opiekuna czy innych zawodników (po jednorazowym 
zwróceniu uwagi przez sędziego) zawodnik zostaje zdyskwalifikowany; 
 
- Klasyfikację z zawodów prowadzą wspólnie; organizatorzy Ligi Podkarpackiej. 
- Wyniki z zawodów ogłaszane bezpośrednio po zawodach, klasyfikacja generalna 
na stronach internetowych okręgów oraz przed każdymi zawodami z cyklu; 
- Wręczenie ewentualnych nagród nastąpi po rozegraniu ostatnich zawodów z 
cyklu; 

 
 
Organizator zapewnia; 

� posiłki, / przed rozpoczęciem zawodów oraz po zawodach/ 
� w klasyfikacji indywidualnej puchary od 1 do 3 miejsca w kat. U-14 
� w klasyfikacji indywidualnej puchary od 1 do 3 miejsca w kat. U-18 
� w klasyfikacji drużynowej U-14 i U-18 oddzielnie puchary dla drużyn       

od 1 do 3 miejsca 
 

 
 
Organizatorzy; 


