
REGULAMIN FEEDEROWEGO GRAND PRIX 2020 OKRĘGU PZW LUBLIN

 

1. Organizatorzy cyklu  

Organizatorzy  cyklu  zawodów  (w  skrócie  FGPL)  tworzą  Radę  FGPL,  w  której  skład  wchodzą
Kapitanowie Drużyn oraz wskazani  członkowie OKS Lublin.   Rada zaprasza  do udziału  wszystkich
chętnych wędkarzy Okręgu PZW Lublin, którzy w sposób koleżeński i przyjazny chcą sportowo ze sobą
rywalizować. Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają
zgodę  na  publikowanie  imienia  i  nazwiska  na  listach  startowych,  na  umieszczanie  wizerunku  w
relacjach i na zdjęciach z zawodów cyklu FGPL a także akceptują postanowienia tego regulaminu.

 

2. Sprawy ogólne 

Zawody organizują  koła  wędkarskie,  kluby oraz  Okręgowy Kapitanat  Sportowy PZW Lublin.  Koszt
uczestnictwa w każdej turze zawodów wynosi 70 zł  od zawodnika, a cały cykl składa się z trzech
zawodów jednoturowych. Z kwoty startowego pokrywane są koszty: pucharów w nie przekraczalnej
kwocie 500 zł  na komplet za daną turę, posiłków dla zawodników i sędziów w nie przekraczalnej
kwocie 25 zł na osobę, pozostała kwota w całości zostaje przekazana na nagrody na zakończenie
całego cyklu FGPL.  Wszystkie inne koszty wynikające z organizacji danej tury pokrywa organizator
danej  tury  (np.  przygotowanie  i  organizacja  stanowisk,  diety  dla  sędziów).   Na  40  minut  przed
otwarciem  zawodów  wyznaczona  zostaje  Odprawa  Techniczna,  podczas  której  to  organizator
przedstawia wyznaczone stanowiska,  zabezpieczenie  zawodów, pojemniki  do losowania  oraz cały
budżet  danych  zawodów.  W  całym  cyklu  przeprowadzane  będzie  losowanie  ręczne  lub
komputerowe,  decyzje  podejmuje  organizator  tury.  Wszelkie  sporne  sprawy  nieuwzględnione  w
regulaminie FGPL rozstrzyga Rada FGPL. 

 

3. Zasady rozgrywania zawodów 

Na danym łowisku jest określona liczba miejsc startowych. Prawo startu w zawodach mają wyłącznie
członkowie  Okręgu  PZW  Lublin.  Okręg  przeprowadzi  wstępne  zapisy  zawodników  (drużyn  i
startujących indywidualnie), co będzie podane do wiadomości na stronie internetowej Okręgu PZW
Lublin. Przed każdą turą zawodnik, który znajduje się na liście startowej po wstępnych zapisach ma
obowiązek  potwierdzić  swój  start  u  organizatora  danej  tury,  po  ukazaniu  się  komunikatu
organizacyjnego. Jeśli organizator będzie dysponował wolnymi miejscami to może jeszcze dokonać
zapisu, przed daną turą FGPL. Zawody FGPL rozgrywane są zgodnie z aktualnymi Zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego CZĘŚĆ II.9 Zatwierdzonego uchwałą Nr 212/XII/2019 ZG PZW z dnia 14.12.2019
r.  W  turze  finałowej  prawo  startu  ma  16  drużyn  i  15-stu  zawodników  indywidualnych  najwyżej
sklasyfikowany  po  dwóch  pierwszych  turach.  Każde  zawody  będą  poprzedzone  odpowiednim
komunikatem  wydanym  przez  organizatora  danych  zawodów  nie  później  niż  14  dni  przed  datą
planowanych zawodów.  Czas trwania tury zawodów wynosi 5 godzin. 
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4. Start w zawodach GPO 

W zawodach GPO mogą brać  udział  zawodnicy  indywidualni  i  drużyny trzyosobowe,  które  mogą
reprezentować koła, kluby jak i również dopuszcza się start drużyn, których zawodnicy są członkami
różnych  kół.  Dopuszcza  się  zgłoszenie  zawodnika  rezerwowego,  który  wchodził  będzie  w  skład
drużyny  wyłącznie  podczas  zapisów  wstępnych.  Zawodnik  rezerwowy  może  być  wyłącznie
zawodnikiem rezerwowym jednej drużyny, może startować w klasyfikacji  indywidualnej a w razie
konieczności  uzupełnia  skład  drużyny,  lub  może  być  to  osoba  niebiorąca  udziału  w  zawodach  a
zgłoszona podczas zapisów wstępnych. 

5. Klasyfikacja zawodów 

Wyniki  poszczególnych  zawodów zliczane  są  zgodnie  z  ZOSW.  Do klasyfikacji  rocznej  zaliczanych
będzie  3  wyniki  uzyskane  w  poszczególnych  turach  zarówno  w  klasyfikacji  indywidualnej  jak  
i drużynowej. Do klasyfikacji drużynowej poszczególnych zawodów zliczany jest wynik 3 zawodników
startujących w oddzielnych sektorach. Klasyfikacje drużynową ustala się sumując miejsca zajęte przez
drużyny w klasyfikacji końcowej w zawodach z cyklu FGPL.

6. Tytuły i nagrody 

W poszczególnych zawodach o wyróżnieniach i nagrodach decyduje ich organizator w ramach swoich
możliwości. Po całym cyklu zawodów sklasyfikowanych najlepszych 15 zawodników z Okręgu PZW
Lublin uzyskuje prawo startu bez eliminacji w Okręgowych Mistrzostwach Feederowych w następnym
roku sportowym, natomiast zwycięska drużyna uzyskuje prawo startu w Klubowych Feederowych
Mistrzostwach Polski w następnym roku sportowym. Skład drużyny na FMP może być uzupełniony
wyłącznie o zawodników z macierzystego Klubu. Jeśli zwycięska drużyna nie będzie w stanie wziąć
udziału  w  Klubowych  Feederowych  Mistrzostwach  Polski,  do  których  zdobyła  kwalifikacje,  na
Mistrzostwa Klubowe jedzie drużyna, która zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji  drużynowej FGPL.
Drużyna niezrzeszona w żadnym klubie, która wywalczy prawo startu w FMP będzie reprezentować
Klub, który istnieje przy Okręgu PZW Lublin.  W klasyfikacji indywidualnej pierwsza trójka zwycięzców
otrzymuje  puchary,  i  analogicznie  trzy  pierwsze drużyny w klasyfikacji  drużynowej.  Po odliczeniu
wręczanych dla zwycięzców pucharów i posiłków, pozostała kwota wpisowego zostanie przeznaczona
na nagrody w formie talonów na  zakończenie  całego  cyklu  FGPO.  Uzyskana  kwota  pieniężna na
koniec sezonu (100%) zostanie podzielona po połowie (50% kwoty) dla zwycięzców w klasyfikacji
indywidualnej i drużynowej. W klasyfikacji indywidualnej zawodnik, który uzyska I miejsce otrzymuje
talon w wysokości 50% uzyskanej kwoty, II miejsce 30%, natomiast za zajęcie III miejsca zawodnik
otrzymuje  talon  w  wysokości  20%  uzyskanej  kwoty  z  wpisowego.   W  klasyfikacji  drużynowej
zawodnicy na I miejscu otrzymają talony po 16,5% uzyskanej kwoty ( 49,5%), za zajęcie II  miejsca
talony  w  wysokości  po  10%  (30%),  natomiast  drużyna  na  III  miejscu  talony  po  6,5%,  każdy  z
zawodników z drużyny (łącznie 19,5% całej kwoty).
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7. Terminarz FGPL 2019 

 LP. - DATA - MIEJSCE – ORGANIZATOR – POJEMNOŚĆ ŁOWISKA

1 – 29.03 – Łowisko: Zalew Zemborzycki Lublin – Koło LSM FART, max. 90-ciu zawodników

2 – 06.09 – Łowisko: Jezioro Dratów – Koło PZW Lubartów Staw, max. 90-ciu zawodników 

3 – 27.09 – Osadnik Z. A. Puławy – Koło PZW Puławy Azoty, max. 65-ciu zawodników

USTALENIA ORGANIZATORÓW I OKS PZW LUBLIN: 

1.  Okręgowy  Kapitanat  Sportowy/Zarząd  Okręgu  zatwierdzają  powyższy  regulamin  zawodów
gruntowych FGPL na rok 2020. 

 

2.  Organizatorzy  są  zobowiązani  w ciągu 15 dni  od daty  zawodów do rozliczenia  finansowego w
postaci pliku multimedialnego umieszczonego na stronie PZW Okręgu.

 

3.  Na  Odprawie  Technicznej  (40min  przed  otwarciem  zawodów)  organizator  wskazuje
przedstawicielom drużyn (1 osoba z każdej ze startujących drużyn) wyznaczone sektory i stanowiska,
zabezpieczenie terenu zawodów (taśmy, ogrodzenia, tabliczki informacyjne), pojemniki do losowania,
wskazuje osoby z organizacji zabezpieczające teren (powinny mieć na sobie kamizelki odblaskowe). 

4.  Rada FGPL zakupuje  okazałe  puchary na  zakończenie  cyklu zawodów, a koszty  związane z ich
zakupem pokryje Okręg PZW Lublin.

5. OKS poczyni starania, aby pozyskać nagrody wędkarskie na zakończenie cyklu zawodów. 

 

6. Organizatorzy poszczególnych tur prowadzą wyniki zawodów oraz przekazują je do ZO PZW Lublin
drogą mailową gdzie będzie podliczana klasyfikacja roczna. 

7. Okręg rezerwuje wszystkie łowiska zawodów w wybranych przez Radę datach. Zawody te mają
mieć pierwszeństwo w rezerwacji przed wszelkimi innymi zawodami wędkarskimi (poza zawodami
MO). 

 

8. Komunikaty organizacyjne zawodów FGPL oraz wyniki i relacja z zawodów znajdą się na stronie
głównej  PZW  Lublin.  Materiały  związane  z  Ligą  będą  również  publikowane  na  portalach
społecznościowych Facebook oraz na Lubelskim Forum Wędkarskim. 
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