
 
Załącznik  

 do Uchwały Nr 30/Plenum/2018  

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 12/02/2018  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacji Zawodów Wędkarskich  

w kołach i klubach Okręgu PZW z/s w Opolu 

 
 

RAMOWY REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH  
             W KOŁACH I KLUBACH OKRĘGU OPOLSKIEGO. 

 

 
1. Zawody kołowe (klubowe) mogą być rozgrywane na wodach stojących lub              

bieżących, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia rybackiego użytkownika wód. 

2. W zawodach kołowych (klubowych) prawo startu mają wszyscy członkowie koła (klubu) oraz 

okręgu, którzy wnieśli aktualną opłatę za wędkowanie w Okręgu Opolskim. 

3. Zawody rozgrywane mogą być z podziałem na kategorie.   

4.  Zawody dzielimy na mistrzowskie i towarzyskie. 

5. Mistrzostwa Koła (Klubu) rozgrywane są zgodnie z Zasadami Organizacji                                                        

Sportu Wędkarskiego.    

6. Zawody towarzyskie można rozgrywać według regulaminów przygotowanych na potrzeby 

ich przeprowadzenia. 

7. Zawody rozgrywane mogą być w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, podlodowej, 

gruntowej, muchowej i rzutowej. 

8. W przypadku dyscypliny podlodowej grubość pokrywy lodowej nie może być mniejsza niż 

15 cm, Zawodnicy i sędziowie muszą być wyposażeni w zabezpieczenie antypoślizgowe, 

a sędziowie dodatkowo w  linkę asekuracyjną  o długości minimum 10 m, zakończoną 

rzutką. 

9. W trakcie zawodów należy bezwzględnie przestrzegać zasad obowiązujących w przepisach 

o występowaniu burzy (patrz organizacja zawodów spławikowych). 

10.  Zawody spławikowe, spinningowe, gruntowe i muchowe rozgrywane są wyłącznie na 

żywej rybie. Wszystkich startujących obowiązuje posiadanie siatki do przetrzymywania ryb 

o  długości minimum 1,5 m.b., a w zawodach spinningowych siatka musi mieć co najmniej 

2 obręcze o średnicy minimum 40 cm. Używanie innego sprzętu do przetrzymywania ryb 

jest  zabronione.  

11. W zawodach spinningowych i muchowych ryba wraca do wody zaraz po zmierzeniu, a w 

spławikowych i gruntowych zaraz po zważeniu.  

12.  Za powrót ryb do wody odpowiedzialni są organizatorzy i sędzia główny zawodów. 

13.  Rozgrywanie zawodów na martwej rybie dopuszczalne jest wyłącznie w zawodach 

podlodowych. 

14. Do wyników zawodów zaliczane są ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu 

ochronnego z zachowaniem wymiarów zgodnie z RAPR oraz uchwałami ZO PZW. 

15. Zawody podlegają kontroli przez uprawnione organy.  

Organom kontrolnym należy każdorazowo przedstawić: 

a) listę wszystkich uczestników zawierającą ich imiona i nazwiska,   

b) oryginał zgody na organizację zawodów wystawiony przez Zarząd                                                 

Okręgu PZW w Opolu wraz z terminarzem zawodów kołowych (klubowych) 

16. Wyniki zawodów o mistrzostwo koła/klubu zostaną uznane wyłącznie przypadku  

sędziowania ich  przez osoby posiadających aktualną  licencję klasy okręgowej lub 

podstawowej. 

17. Teren zawodów powinien być oznakowany początkiem i końcem obszaru rozgrywania 

zawodów. 



18. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów zobowiązani są do ostrożnego 

obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

19. Sposób obliczania wyników zawodów określają regulaminy zawarte w Zasadach Organizacji 

Sportu Wędkarskiego. 

20. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

21. Nagrodami na zawodach ufundowanymi przez koło, klub lub sponsorów  są: puchary, 

statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wszelkiego rodzaju bony wartościowe. 

22. Nagrody wręczane są po zakończeniu zawodów. Jeśli koło lub klub prowadzą klasyfikację 

GPX zawodów kołowych lub klubowych, nagrody mogą być wręczane po podsumowaniu 

cyklu na jego zakończenie lub na rocznym Walny Zgromadzeniu Członków Koła. 

23. Z zawodów należy sporządzić protokół stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,  

który wraz z wykazem wręczonych nagród oraz pokwitowaniem ich odbioru, skarbnik koła 

zobowiązany jest przedłożyć w dziale księgowości ZO PZW w Opolu przy rozliczeniu 

miesięcznym. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


