REGULAMIN
Spinningowe GPx i eliminacje do GPx Okręgu Lubelskiego 2018 r.
przepisy ogólne dotyczące zasad organizacji Grand Prix oraz eliminacji do
Grand Prix Okręgu Lubelskiego w dyscyplinie spinningowej.
Grand Prix oraz eliminacje do Grand Prix Okręgu Lubelskiego w dyscyplinie spinningowej
zorganizowane są w oparciu o Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.
Zgodnie z regulaminem zawodów w wędkarstwie spinningowym muszą one zostać rozegrane tylko i
wyłącznie żywą rybą.
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy zawarte w
Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego.
I. Udział w zawodach
1. Do GPx OL w 2018 r. zakwalifikowanych zostało pierwszych dwudziestu siedmiu
zawodników GPx oraz sześciu zawodników z najlepszym wynikiem w eliminacjach
GPx sezonu 2017.
2. W zawodach eliminacyjnych do GPx Okręgu Lubelskiego prawo startu posiadają
wszyscy zawodnicy klubów i kół.
3. W przypadku rezygnacji z GPx zawodnika z najlepszym wynikiem w eliminacjach
ubiegłego sezonu prawo startu ma zawodnik sklasyfikowany w pierwszej lidze
kolejno od 27 miejsca do 33 miejsca.
II. Organizacja GPx oraz Eliminacji do GPx Okręgu Lubelskiego w dyscyplinie
spinningowej
1. Organizatorzy zawodów GPx OL oraz eliminacji do GPx OL zobowiązani są do
przygotowania komunikatów. Komunikaty te oprócz ogólnych informacji muszą zawierać
mapki sytuacyjne, określające miejsca wyznaczenia poszczególnych sektorów jak i miejsca
startu. Sektory organizator oznakuje na początku i na jago końcu taśmą lub chorągiewką oraz
poda konkretny punkt odniesienia w terenie na odprawie.
2. Komunikaty zostaną przekazane zainteresowanym osobom oraz opublikowane w terminie
nie przekraczającym trzy tygodnie przed datą rozegrania poszczególnych zawodów.
3. Organizatorzy przygotują karty startowe dla uczestników jak i zapewnią identyczne
przymiary do pomiaru ryb dla wszystkich uczestników.
4. Minimalna ilość sektorów wynosi 3, a długość nie mniejsza niż 2000 m każdy.
5 Minimalną ilość zawodników w sektorze wynosi 8, a maksymalna 12.
6. W celu wyznaczenia odpowiedniej ilości sektorów, zawodnicy zawodów eliminacyjnych
zobowiązani są do dokonywania zgłoszeń u organizatora w nieprzekraczalnym terminie
dziewięciu dni, przed planowaną datą rozegrania zawodów.
7. W przypadkach losowo uzasadnionym lub sytuacji nadzwyczajnej, która uniemożliwi
przeprowadzenie zawodów na łowisku głównym, zawody zostaną przeniesione na
łowisko zastępcze. O takiej decyzji organizator powiadomi uczestników w terminie nie
później niż wtorek poprzedzający datę rozegrania zawodów.
8. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość łowionych ryb i korzystanie ze
sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz przestrzeganie zasad w nim
zawartych (m. in. siatka do przetrzymywania żywych ryb z obręczami).
III. Zasady ustalania wyników
1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty przyznawane za długość ryb wraz z
ewentualnymi punktami karnymi.

2. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje
się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników.
3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (ilość zawodników
w najliczniej obsadzonym sektorze) plus jeden punkt.
4. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty
sektorowe.
5. Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (ilość
zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze ze wszystkich tur) plus 1.
6. Za rażące naruszenie regulaminu sędzia główny może ukarać zawodnika dodatkowymi
punktami karnymi.
7. Wyniki zawodników w poszczególnych sektorach ustala się na podstawie liczby punktów
przyznawanych za długość ryb.
8. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i
ona jest równa, zawodnicy otrzymują liczbę punktów równą średniemu miejscu.
9. Zawodnicy którzy nie złowili ryby, otrzymują liczbę punktów równą ilości zawodników
w najliczniej obsadzonym sektorze ze wszystkich tur.
10. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych
przez zawodników w sektorach.
11. Za brak zawodnika w sektorze, drużynie zalicza się punkty równe ilości zawodników w
najliczniej obsadzonym sektorze, plus jeden.
12. W momencie rozegrania zawodów ze środków pływających, przy braku fizycznej
możliwości podzielnie wody na sektory, zostanie przeprowadzone dodatkowo losowanie
w celu wyłonienia „sektorów” dla umożliwienia i przeprowadzenia jednolitej punktacji.
13. W zawodach GPx OL i eliminacyjnych do GPx OL w celu ustalenia punktacji drużynowej,
zaliczone zostaną trzy najlepsze wyniki sektorowe zawodników jednego Klubu z trzech
sektorów w przypadku ich większej liczby w danej turze.
14. Ogólną klasyfikację drużynową GPx OL jak i eliminacji do GPx OL ustala się na
podstawie sumy punktów zdobytych przez zawodników w poszczególnych sektorach. W
przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów, wyższe miejsce zajmuje ta drużyna
która uzyskała większą liczbę punktów przyznawaną za długości ryb sklasyfikowanych
zawodników. Jeśli i to nie przyniesie rozwiązania, drużynom przydziela się miejsca exaequo.
15. Ogólną klasyfikację indywidualną GPx OL jak i eliminacji do GPx OL ustalamy na podstawie
sumy punktów zdobytych przez zawodników w poszczególnych sektorach. W
przypadku uzyskania równej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik który
uzyskał większą liczbę punktów przyznawanych za długość ryb, jeśli i ona będzie równa,
wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik który złowił dłuższą rybę. Jeśli i to nie przyniesie
rozwiązania, zawodnikom przydziela się miejsca ex aequo.

16. Pierwszych dziesięciu zawodników pierwszej ligi oraz pięciu zawodników eliminacji
posiada prawo startu w spinningowych Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego.
17. W celu umożliwienia rozegrania zawodów „żywą rybą” organizator jest zobowiązany
wyznaczyć jednego sędziego w sektorze , zawodnik jest zobowiązany wzajemnie sędziować
zawodnikowi wewnątrz sektorów, przy czym zawodnicy z tego samego klubu lub koła
nie mogą nawzajem sobie sędziować.
18. Dopuszcza się wykonanie zdjęcia złowionej ryby w skrajnym przypadku niemożliwości
zmierzenia przez sędziego. Zdjęcie nie może dotyczyć ryby około stykowej danego wymiaru. Decyzję
podejmuje Sędzia Główny danej tury zawodów.
IV.

Ustalenia końcowe
1. W sezonie 2018 sześć najsłabszych wyników GPx OL traci prawo startu w następnym
sezonie, a sześć najlepszych wyników z eliminacji GPx OL 2018 awansuje na następny
sezon( z zastrzeżeniem zawartym w pkt IV.2 i IV.3)

2. W przypadku zwiększającej się frekwencji na zawodach eliminacyjnych do GPx OL
ustalony został próg, który zwiększa możliwą ilość zawodników zakwalifikowanych do
GPx OL w kolejnym sezonie:
minimum czterdziestu uczestników (średnia ze wszystkich tur) – dziewięciu
zakwalifikowanych zawodników, minimum pięćdziesięciu uczestników – dwunastu
zakwalifikowanych zawodników.
3. W przypadku zmniejszającej się frekwencji na zawodach eliminacyjnych do GPx OL
ustalony został próg, który zmniejsza możliwą ilość zawodników zakwalifikowanych do
GPx OL w kolejnym sezonie
- poniżej trzydziestu uczestników (średnia ze wszystkich tur) - trzech
zakwalifikowanych zawodników, a sześć najsłabszych wyników GP traci prawo startu
w następnym sezonie.
4. Wysokość startowego wynosi w GPx jak i w eliminacjach do GPx wynosi 20 zł.
5. W przypadku rozegrania zawodów ze środków pływających każdy z Klubów
zobowiązany jest do zabezpieczenia łodzi dla zawodników z własnego klubu.
6.
Po zakończeniu tury zawodów, zakończenie odbywać się będzie w możliwie jednym
miejscu ustalonym wspólnie przez organizatorów danej tury dla GPx jak i eliminacji do GPx.
Kalendarz spotkań z cyklu GPx OL i eliminacji do GPx OL w 2018 roku.

GPx OL: (data, łowisko, organizator):
1. 20.05.2018 r. rzeka Wieprz WKS SPOON Puławy
2. 10.06.2018 r. Zalew Zemborzycki (zawody z łodzi) WKS KSM Fenix
3. 26.08.2018 r. rzeka Wisła WKS AZOTY Puławy
4. 07.10.2018 r. j. Zagłębocze WKS Expert (zawody z łodzi)

Eliminacje GPx OL:

1. 20.05.2018 r. rzeka Wieprz WKS AZOTY Puławy
2. 10.06.2018 r. . Zalew Zemborzycki (zawody z brzegu) WKS KSM Fenix Lublin
3. 26.08.2018 r. rzeka Wisła WKS AZOTY Puławy
4. 07.10.2018 r. j. Krzczeń WKS Szukarek (zawody z łodzi)
Zawarte ustalenia podjęto w dniu 20.02.2018r. w PUŁAWACH.

