
Załącznik  
do Uchwały Nr 28/Plenum/2018  

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 12/02/2018  
w sprawie zatwierdzenia Zasad Organizacji Zawodów Wędkarskich w Okręgu PZW z/s w Opolu  

 
 
 
 

Zasady Organizacji Zawodów Wędkarskich w Okręgu PZW  z/s w Opolu 
 
Zawody wędkarskie, organizowane w roku 2018 przez Okręg Opolski PZW, oparte będą na aktualnie 
obowiązujących przepisach ujętych w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego  ", zatwierdzonych 
przez ZG PZW, z następującymi zmianami: 
 
I. RODZAJE ZAWODÓW. 
 
1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach: 
-  spławikowej, 
-  spinningowej, 
-  muchowej, 
-  rzutowej, 
-  podlodowej 
-  federowej 
 
2.  Zawody wędkarskie dzielą się na: 
 
- zawody okręgowe z cyklu "Grand Prix Okręgu"  
- mistrzostwa Okręgu 
- towarzyskie. 
 
3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach wiekowych: 
seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek) oraz kadetów (dzieci) po zmianach. 
 
      Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 
 
seniorzy:  w dyscyplinie spławikowej    - powyżej 25 lat 

w pozostałych dyscyplinach   - powyżej 18 lat          
 
kobiet:   w dyscyplinie spławikowej i rzutowej  - powyżej 18 lat 
 
młodzież (U25):  w dyscyplinie spławikowej    - powyżej 21 do 25 lat 
 
juniorzy (U 20) : w dyscyplinie spławikowej i rzutowej  - do 20 lat                               

w dyscyplinie spinningowej i muchowej          - od 14 do 18 lat* 
w dyscyplinie rzutowej    - do 18 lat łącznie 
 

kadeci (U 15) :  w dyscyplinie spławikowej    - do 15 lat 
w dyscyplinie rzutowej                - do 14 lat łącznie 

 
Prawo startu w dyscyplinie: 
 
          - podlodowej mają uczestnicy    - powyżej 16 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. 
 
 



 
II.   ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 
1. W Zawodach Okręgowych z cyklu "Grand Prix Okręgu" i Mistrzostwa Okręgu we wszystkich 

dyscyplinach i kategoriach,  prawo startu  mają  wszyscy członkowie okręgu opolskiego PZW, 
zgłoszeni przez Koła i Kluby.  
W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają członkowie okręgu opolskiego PZW,  którzy wzięli 

udział  w zawodach o mistrzostwo Koła, Klubu, traktowanych jako zawody eliminacyjne .  

Wyniki Mistrzostw  Okręgu będą liczone do  klasyfikacji indywidualnej Grand Prix Okręgu.  

Zwycięzcy w każdej kategorii wyłonieni z zawodów o Mistrzostwo Okręgu w 2018 r.  uzyskując tytuł 

Mistrza Okręgu, nabywają prawo startu oraz reprezentowania Okręgu na Mistrzostwach Polski w 

roku 2018. 

 
Bez konieczności udziału w zawodach eliminacyjnych do Mistrzostw Okręgu, prawo startu mają:  
 
w kategorii seniorów: 

 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej: 
o ubiegłoroczny Mistrz Okręgu, mistrzowie kół/klubów oraz członkowie   okręgu, uprawnieni 

do startu  w mistrzostwach Polski, 
o zawodnicy od 1 - 30 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok oraz 5-ciu z klasyfikacji 

młodzieży (U-25) lub juniora w dyscyplinie spinningowej, którzy osiągnęli wiek seniora 

 w dyscyplinie muchowej we wszystkich  kategoriach prawo startu mają: 
o wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła i kluby, członkowie okręgu opolskiego PZW. 

 w dyscyplinie podlodowej: 
o wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła i kluby, członkowie okręgu opolskiego PZW. 

 w dyscyplinie federowej: 
o wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła i kluby, członkowie okręgu opolskiego PZW. 

 w dyscyplinie rzutowej: 
o wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez koła i kluby, członkowie okręgu opolskiego PZW 

 
III. OKRĘGOWE ZAWODY Z CYKLU – „Grand Prix Okręgu” 
 
1. Zawody służą ocenie rywalizacji sportowej zawodników kół i klubów. Każda tura Grand Prix Okręgu 

traktowana będzie jako oddzielne zawody jednoturowe.  
 

2. W zawodach tych prawo startu mają : 
  
w dyscyplinie spławikowej: 

 drużyny kół i klubów Okręgu opolskiego: 
o w składzie 5-cio  osobowym - 3 seniorów, kobieta (bez względu na wiek), junior lub  

młodzież  U25  -   w sektorze juniorów obowiązuje długość wędki do 13m. 
o drużyny 3 osobowe (3 seniorów),  niezależnie od przynależności kołowej/klubowej , przy 

czym zawodnik nie ma prawa zmiany drużyny podczas trwania sezonu rozgrywkowego. 

 zawodnicy indywidualni członkowie Okręgu opolskiego zgłoszeni do rywalizacji przez koło lub klub.                                     
 
Dla kadetów będzie utworzony osobny sektor. Opiekę podczas zawodów zapewnia opiekun 

prawny zawodnika. 
 
3. Juniorzy U20 młodzież U25 są klasyfikowani w jednej kategorii, w której zadeklarują start w 

pierwszych zawodach ligi okręgowej pomimo faktu startu w jednym sektorze.  
W opisie sektora juniorów może być stwierdzenie, że dopuszcza się długość wędki do 13 metrów. 

  
4. Zawodnicy korzystający z dofinansowania okręgu w zawodach ogólnopolskich mają obowiązek 

startu w Mistrzostwach Okręgu i we wszystkich turach zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu. 



  
5. Czas trwania tury dla seniorów, kobiet i juniorów w zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu w 

dyscyplinie spławikowej  wynosi 4 godziny. W kategorii kadetów czas trwania tury wynosi 3 
godziny.  

  
W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych  

i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami 
zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, peletu (także 
jako dodatków do zanęty).  

Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów, młodzieży U25 i kobiet – do 20 litrów, a dla 
pozostałych kategorii– 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 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 2,5litra 
na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i w tym max 0,5 l grubej ochotki) i 0,5 litra 
czerwonych robaków.  

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 0,75l 
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 0,125l. Każda inna 
przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”.   

W zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu w przypadku przedstawienia zanęt i przynęt w 
niezgodnych  z regulaminem pojemnikach, odstępuje się od karania zawodniczek / zawodników 
punktami karnymi,  a pomiaru dokonują  sędziowie dysponujący regulaminowymi pojemnikami. 
Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema punktami karnymi w 
klasyfikacji sektorowej. Odmowa poddania się kontroli skutkuje niedopuszczeniem do zawodów. 
 
Długość siatki do przetrzymywania ryb wynosi minimum 3,5 m. 
 
 
w dyscyplinie spinningowej: 
 

 wszystkie drużyny kół i klubów w składzie 2 - osobowym oraz zawodnicy indywidualni członkowie 
Okręgu Opolskiego PZW  zgłoszeni do rywalizacji.  Drużyny tworzą wyłącznie Seniorzy.                                                                                                     

 
Juniorzy startują wyłącznie indywidualnie, pod opieką opiekuna prawnego nie uczestniczącego 

w zawodach - z brzegu na wyznaczonym odcinku, a z łodzi na wyznaczonym terenie zbiornika, wraz  z 
sędzią na łodzi.  Obowiązkowo w obu przypadkach muszą być ubrani  w  kapoki.   
 

W zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywanych z łodzi, sędziowie będą się przemieszczać 
na osobnych, zabezpieczonych przez organizatora łodziach.  
 

Zawodnicy na zawodach spinningowych wędkujący z łodzi lub brzegu zobowiązani są 
przedstawić do pomiaru jednorazowo do 10 sztuk złowionych okoni, co jest podyktowane zbyt dużym 
śnięciem ryb przetrzymywanych w większych ilościach. 
 
w dyscyplinie muchowej:  

Klasyfikacja indywidualna z cyklu zawodów Grand Prix Okręgu obliczana będzie w cyklu 
rocznym i obejmować będzie sumę wszystkich punktów uzyskanych przez zawodnika we wszystkich 
turach następujących zawodów: 



 
1. Puchar Otwarcia Sezonu / dwie tury/ 
2. Indywidualne Mistrzostwa Okręgu / trzy tury/ 
3. Puchar Białki / dwie tury/ 
4. Puchar Ostatka / dwie tury/ 
 
Punktacja w zawodach: 

Zawodnik otrzymuje za pierwsze miejsce w zawodach lub w turze zawodów 20 pkt.  za miejsce 
dwudzieste -  1. pkt.  /miejsca w zawodach lub turach zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 
Wędkarskiego/.  Zawodnicy, którzy w turze zawodów nie złowili ryby otrzymują do punktacji GP zero 
punktów. 

Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decydować będzie suma wyższych miejsc 
zajętych we wszystkich zawodach Grand Prix Okręgu. 
Każdy klub zgłasza do zawodów 3 osobowe drużyny . 
 
W dyscyplinie gruntowej i w wędkarstwie podlodowym: 

 wszystkie drużyny kół i klubów oraz zawodnicy indywidualni, członkowie Okręgu    Opolskiego PZW 
zgłoszeni do rywalizacji.  

 
Klasyfikacja indywidualna i drużynowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego. 
 
 
IV. OGÓLNY REGULAMIN DRUŻYNOWEJ I INDYWIDUALNEJ KLASYFIKACJI   
     GRAND – PRIX OKRĘGU. 
 
1.Drużynowa Klasyfikacja Grand Prix Okręgu prowadzona w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, 
gruntowej, muchowej oraz podlodowej. Stanowi ona podsumowanie startów reprezentacji kół i 
klubów (łącznie) w rocznym cyklu zawodów Grand Prix Okręgu.  
 
[Klasyfikacja] Klasyfikację ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji końcowej w 
zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu. Mniejsza suma daje wyższe miejsce w klasyfikacji.       
 
[Ex aequo] W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która 
uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych. Jeśli i to porównanie nie daje  rozstrzygnięcia, 
drużynom przyznaje się miejsca ex aequo. 
 
[Zerowy wynik] Drużyny które nie złowiły żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji Grand Prix Okręgu liczbę 
punktów zdobytą na zawodach.  
 
[Nieobecność] Za nie wzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, drużynie przyznaje się liczbę 
punktów równą liczbie drużyn startujących plus 1. 
 

W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch drużyn z jednego koła lub klubu,   
zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I i II. 
 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do drużyny zmiennika, uprzednio nie startującego w 
innej drużynie koła lub klubu. 
 
2.Indywidualna klasyfikacja w zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu  obliczana jest w cyklu rocznym: 

 
[Klasyfikacja] Klasyfikację ustala się dodają numery miejsc* zajętych przez zawodnika w zawodach z 
cyklu Grand Prix Okręgu. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Pod uwagę 
brane są wszystkie miejsca zawodników w sektorze każdej tury danej kategorii. Zawodnik otrzymuje 
ilość punktów zgodną z zajętym miejscem. Wyżej sklasyfikowany zostaje zawodnik, który uzyska w 
sumie mniejszą liczbę punktów sektorowych. 



      *Uwaga. W dyscyplinie spławikowej prowadzi się osobną klasyfikacje GP dla juniorów kategorii U20 
oraz U25. Punkty za miejsce przeliczane są w kolejności zajętych miejsc w sektorze dla każdej kategorii 
osobno licząc od 1. 
 
[Ex aequo] W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który 
uzyskał większą liczbę punktów (waga). Jeśli i to porównanie nie daje  rozstrzygnięcia, zawodnikom 
przyznaje się miejsca ex aequo. W przypadku gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest 
większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się    „0" punktów 
 
[Zerowy wynik] Zawodnicy  którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji Grand Prix Okręgu 
liczbę  punktów zdobytą na zawodach 
. 
[Nieobecność] Za nie wzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację zawodnik otrzymuje liczbę 
punktów równą ilości zawodników danej kategorii w największym sektorze plus 1. 
 

Komunikaty OKS będą zawierały informacje o wodach zastępczych  oraz  terminy i łowiska, na  
których nie będzie można trenować ( zgodnie z ustaleniami ). 
 
3.Zgłoszenia do zawodów dokonują koła i kluby w Biurze Okręgu, z imiennym wykazem zawodników, 
w kategorii U20 i U25 należy podać daty urodzenia zawodników. 

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w terminie do 10 dni przed zawodami. Przyjmowane będą 
w Dziale Organizacji i Sportu. Zgłaszać zawodników należy na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną. 
Zgłoszenia telefoniczne nie będą respektowane. 

Po upływie w/w terminu tj. 10 dni przed zawodami, lista zgłoszonych będzie opublikowana na 
stronie internetowej Okręgowego Kapitanatu  Sportowego: 
 http://pzw.org.pl/okregowy_kapitanat_sportowy/. 
 

Zgłoszenia zawodników, którzy nie zgłosili się w odpowiednim terminie (do 10 dni przed 
zawodami) chcących wziąć udział w zawodach, będą przyjmowane pod niżej wymienionymi 
warunkami: 

 za nieterminowe zgłoszenie się do zawodów należy wnieść opłatę karną na konto Okręgowego 
Kapitanatu Sportowego w wysokości: 

o w dyscyplinie spławikowej     - indywidualnie 50zł, drużyna 150zł. 
o w dyscyplinie spinningowej  - indywidualnie 50zł, drużyna 100zł. (nie dotyczy 

zawodów z łodzi dla których obowiązuje publikacja wylosowanych obsad przed zawodami) 
o w dyscyplinie muchowej  - indywidualnie 50 zł, drużyna 150 zł. 
o w dyscyplinie gruntowej       - indywidualnie 50 zł. drużyna 100zł. 
o  w dyscyplinie rzutowej           - indywidualnie 50zł 

 
Opłata karna przechodzi  z tury na turę zawodów  i zostanie zwrócona jeżeli do końca 

rozgrywek zawodnicy będą uczestniczyć w zawodach. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności 
opłata karna przepada. 

 
Powyższe nie dotyczy zawodów rozgrywanych z łodzi – nie ma możliwości zgłoszenia po 

wyznaczonym terminie. 
 

4. Zawodnik obowiązkowo potwierdza swój udział w zawodach, w dniu ich rozgrywania w 
wyznaczonym czasie zbiórki. Brak potwierdzenia startu w określonym czasie  skutkuje 
niedopuszczeniem do zawodów.  

 

5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnika zgłoszonego do zawodów pobierana będzie 
opłata   na fundusz sportu w wysokości 50 zł za turę zawodów. W przypadku odmowy wpłaty 
przez koło/klub -  zgłoszenia na kolejne zawody będą przyjmowane tylko po wpłaceniu opłaty 
karnej. 

 
6. Zawodnik uprzednio zgłoszony, który wycofa się ze startu w zawodach minimum   



3 dni przed planowaną datą zawodów nie zostanie obciążony opłatą karną. Rezygnację z 
udziału w zawodach należy złożyć w Biurze Okręgu PZW w Opolu.    

                            
7. Zawodnik  traci prawo do pucharu, nagrody w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 

podczas ich wręczania na zakończenie  zawodów. Ewentualną przyczynę nieobecności należy 
wcześniej zgłosić u Sędziego Głównego zawodów. 

 
8. Szczegółowy regulamin okręgowych zawodów muchowych, morskich i rzutowych opracowany 

jest przez kluby Okręgu i OKS.       
  
VII. TRENINGI I WYŁĄCZENIA TERENÓW ZAWODÓW. 
 
1. W zawodach Okręgowych muchowych, obowiązuje zakaz treningu dwa dni przed rozgrywaniem 

zawodów  Okręgowych jedno lub dwu dniowych. 
 

2. Zabrania się treningu przed zawodami spinningowymi rozgrywanymi z brzegu, od poniedziałku do 
piątku lub soboty, przed rozgrywanymi zawodami Okręgowymi jedno lub dwudniowymi.  
Na jeziorze w piątki i soboty przed rozgrywanymi zawodami okręgowymi jedno lub dwudniowymi. 

 

3. W dniu rozgrywania zawodów wszystkich dyscyplin teren zawodów zostaje wyłączony z  
wędkowania, dla pozostałych wędkujących. 
 

4. W dniu rozgrywania zawodów okręgowych teamów, jezioro może zostać zamknięte dla innych 
wędkujących z łodzi w godzinach rozgrywania zawodów    ( Regulamin RAPR i zapis w zezwoleniu),  
do dyspozycji wędkujących zostają brzegi jeziora. 

  
 

 


