
 
Uchwała Nr 67 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
z dnia 14 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie tworzenia okręgowych funduszy sportu kwalifikowanego 

 
Na  podstawie   §   30   i  § 68    Statutu  PZW, w   nawiązaniu do Uchwały Nr 57 ZG 
PZW  z  dnia  31 sierpnia   2007 r.  § 3  ust. 2  i ust.5,  Uchwały Nr 36 ZG  PZW z dnia 
16 grudnia 2006 r. rozdział 3 lit. Ba, na   wniosek   Głównego    Kapitanatu   Sportowego,  
Zarząd   Główny  zatwierdza zasady tworzenia  i finansowania sportu  kwalifikowanego 
w okręgach  PZW w następującym brzmieniu: 
 
1. Okręgowy Fundusz Sportu Kwalifikowanego tworzą Okręgi na wydzielonym 
subkoncie. 
 
2. Fundusz tworzony jest z: 
a) odpisów ze składki członkowskiej w wysokości uwzględniającej moŜliwości Okręgu, 
b) dotacji celowych  budŜetu Państwa, urzędów marszałkowskich, powiatów, urzędów 
miast i gmin,  
c) dotacji klubów sportowych, kół , osób fizycznych i prawnych, 
d) wpłat pochodzących z organizowanych imprez wędkarskich, 
      
3. Ze środków Okręgowego Funduszu Sportu Kwalifikowanego finansowany jest udział 
zawodników  klubów uczestniczących w Mistrzostwach  Polski, zawodach z cyklu Grand 
Prix Polski i zawodach eliminacyjnych do Grand Prix Polski. Zawodnicy, mistrzowie 
okręgu członkowie klubów innych okręgów korzystają z dotacji macierzystego okręgu w 
zakresie udziału w Mistrzostwach Polski. 
Finansowanie udziału  zawodników w zawodach z O.F.S.K dotyczy: 
a) kosztów uczestnictwa do wysokości kosztu opłaty startowej  ustalonej  przez GKS, 
b) ryczałtu na zakwaterowanie za okres do trzech dni lub w pełnej wysokości w miarę 
posiadanych  
    środków, 
c) ryczałtu na wyŜywienie w okresie do trzech dni lub w pełnej wysokości w miarę 
posiadanych  
    środków, 
d) ryczałtu na dojazdy w wysokości ustalonej przez okręg, nie wyŜszej niŜ ½ stawki 
ryczałtu za jeden 
    kilometr samochodu zgodnie rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością  
pracodawcy. 
 e) ryczałtu na zanęty i przynęty w wysokości ustalonej przez Okręg. 
Pozostałe koszty wynikające ze startu w zawodach pokrywa zawodnik, klub lub sponsor. 
Środki nie wykorzystane w danym roku pozostają na stanie Funduszu. 
 
4. Szczegółowe zasady finansowania sportu kwalifikowanego określają Zarządy Okręgów 
w porozumieniu z  Okręgowymi Kapitanatami Sportowymi i klubami spełniającymi pkt. 
3 Uchwały, uwzględniając status i specyfikę klubu. 

 
5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku. 
 
        Wiceprezes ZG PZW                   Prezes ZG PZW 

        Adam Zwarycz             Eugeniusz Grabowski 
 



Uchwała Nr 66 
 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 14 grudnia 2007 r.  
 
w sprawie zmian do „ Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego”                             
w Polskim Związku Wędkarskim. 
 
 Na podstawie § 30 p.16 oraz § 63 p.2 Statutu PZW,  Zarząd Główny Polskiego 
Związku Wędkarskiego  na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, zatwierdza 
zmiany w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. 
 
 Wykaz dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem 1 stycznia 2008 r. 
 
Wiceprezes  ZG PZW      Prezes ZG PZW 
    Adam Zwarycz                Eugeniusz Grabowski 
 
 
          Załącznik Nr 1  
          do Uchwały Nr 66 
          z dnia 14 grudnia 2007  
 

Zmiany do „ZOWSK”  przyj ęte przez GKS w dniach 27.09.2007 i 23.11.2007 r.  
 

Część  II rozdz. I pkt. 2.2.5. str. 4   w wędkarstwie podlodowym  - dopisać 
  „oraz aktualny mistrz okr ęgu na dany rok  (podstaw ą startu jest 
protokół z rozegranych mistrzostw)” 
 
Część II rozdz. I pkt. 5.13 str. 7  w drugim zdaniu wykreślić słowa      „ i podlodowym ” 
 
Część  II  rozdz. I.   pkt. 3.3. str. 4.   – z treści wykreślić drugie zdanie. 
 

 pkt. 3.5. str. 5.   – z treści wykreślić ostatnie zdanie. 
 pkt. 5.4. str. 6.   – otrzymuje nowe brzmienie:  

„W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji dru Ŝynowej w dyscyplinie 
spinningowej, muchowej i podlodowej ilo ść sektorów musi by ć równa liczbie 
zawodników dru Ŝyny, a w spławikowej z podziałem: w kategorii senio rów –    na 
3 sektory, w kategorii kobiet i juniorów – na 2 sek tory. Stosuj ąc zasadę 
rozstawiania zawodników klasyfikacji ogólnej za rok  poprzedni w sektorach w 
kategorii kobiet i juniorów ½  ilo ści startuj ących. Ka Ŝdy zawodnik dru Ŝyny w 
kaŜdej turze zawodów musi w ędkowa ć w innym sektorze.” 
 
rozdz.  III.  pkt. 2.5. ppkt. a, b, c, str. 22.  – w poszczególnych  kategoriach  zmienić z 
„10” na „12”. w ppkt. „a” dopisa ć „kadeci” oraz dopisa ć ppkt. „f” dyscyplina  
podlodowa: seniorzy: do 12 osób  

 
pkt.  3.1.,  3.3.,  3.5.,  4.1., 5.1.,   - istniejące zapisy w zdaniach rozpoczynających się od 
myślnika otrzymują następujące brzmienie: 

- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, 
- do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej ob liczanej za poprzedni rok,  
- dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry.  

 

 



II.4. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM  

1. TEREN ZAWODÓW 

1.1. Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi 
minimum 15 cm grubości. 

1.2. Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem 
głębokości. Długość kaŜdego sektora wzdłuŜ linii brzegowej powinna 
wynosić minimum 10 metrów na jednego zawodnika. Wymiary sektorów 
ustala się tak, aby na kaŜdego zawodnika przypadało nie mniej niŜ 400 
m2. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niŜ 1,50 metra. 

1.3. Miejsce usytuowania sektorów jest określone przez organizatora 
zawodów, z uwzględnieniem osobowości akwenu. 

1.4. Sektory są oznaczane tabliczkami z literami A,B,C itd., a granice 
chorągiewkami, szerokość pasa neutralnego między sektorami nie 
mniejsza niŜ 5 metrów. 

1.5. Sektor zawodów musi być ze wszystkich stron oddzielony od widzów 
pasem neutralnym o szerokości nie mniejszej niŜ 5 metrów. 

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH 

2.1. Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30cm, trzymaną w ręku, 
wyposaŜoną tylko w jedną mormyszkę. 
- Długość mormyszki bez haczyka nie większa niŜ 15 mm, haczyk 

pojedynczy wlutowany. Kolor i kształt mormyszki dowolny. 
- Zawodnik moŜe mieć przy sobie nie ograniczoną ilość wędek 

zapasowych. 
-    Sygnalizator brań (kiwok) nie jest wliczany do długości wędki. 
Zabrania si ę: 
-    doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i 

dodatkowego  obciąŜenia. 
-     stosowania echosond w czasie zawodów i oficjalnego treningu. 
- uŜywania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka. 
- stosowania mechanicznych wierteł. 

2.2. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i 
zanęt, oprócz Ŝywych, martwych i sztucznych rybek i ich części, jak 
równieŜ ikry ryb i jaj mrówek. Zanętę moŜna uŜywać bez wykorzystania 
zanętników stacjonarnych. 
Limit dla jednej tury uŜywanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 
litrów zanęty nawilŜonej plus 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej) oraz 
0,5 litra innych robaków . 
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty 
przeprowadza upowaŜniona komisja techniczna nie później niŜ na 10 
minut przed pierwszym sygnałem zawodów. 
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyŜki zanęt i przynęt zostają zabrane 
przez Komisję Techniczną. 
Organizator moŜe zmniejszyć limit dla jednej tury zawodów uŜywanych 
zanęt i przynęt informując o tym w Komunikacie Nr 1.  

2.3. Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o 
maksymalnej średnicy do 20cm . Dopuszcza się stosowanie haka do 
„lądowania” ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania. 
Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej noŜem w 
dół ( wkręcony w lód ). 



2.4. KaŜdy zawodnik musi być wyposaŜony w linkę o długości minimum 10m, 
przywiązaną w pasie, zakończoną rzutką lub drąŜkiem. 

 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i druŜynowej 
bez podziału na kategorie. 

3.2. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia. 

3.3. Zawody dwuturowe jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym 
samym łowisku lub na róŜnych łowiskach. W zawodach wieloturowych 
stosuje się ponowne losowanie. 

3.4. Organizator zawodów zapewnia kaŜdemu zawodnikowi po dwie 
chorągiewki do oznaczania otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert 
na wylot w lodzie), z numerami odpowiadającymi numerom 
identyfikatorach zawodnikach. Wymiary chorągiewek są dowolne, muszą 
być widoczne dla innych zawodników i sędziów. 

3.5. Podczas odprawy technicznej odbywa się losowanie druŜyn w porządku 
alfabetycznym w celu ustalenia ich kolejności przy losowaniu pierwszej 
tury. Na podstawie wyników tego losowania kaŜda druŜyna otrzymuje 
jeden wspólny numer, pod którym w czasie dwóch tur będą występowali 
zawodnicy tej druŜyny. Drugiego dnia losowanie odbywa się według listy 
z pierwszego dnia w odwrotnej kolejności. 

3.6. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników kaŜdej tury musi 
odbyć nie wcześnie niŜ 180 minut przed rozpoczęciem zawodów w 
obecności kapitanów lub przedstawicieli druŜyn. 

3.7. W kaŜdym sektorze musi znajdować się po jednym zawodniku z kaŜdej 
druŜyny. 

3.8.    Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku 
rozgrywania 2 tur jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. 
Dopuszcza się skrócenia czasu trwania tury zawodów z przyczyn 
losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, aby tura była uznana za rozegraną, nie moŜe trwać 
krócej niŜ 1,5 godziny. 

3.9. Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalony podczas odprawy 
technicznej)  zawodnicy odnotowują swoją obecność u sędziego 
sektorowego, następnie rozmieszczają się wzdłuŜ obwodu sektora. 

3.10. Obowiązują następujące sygnały: 
- pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po 
którym   zawodnicy wchodzą do swojego sektora i zajmują stanowiska 
wybrane przez nich do wiercenia otworów i zaznaczają je 
chorągiewką. W czasie wejścia zawodników do sektora noŜe wiertła 
muszą znajdować się w pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z noŜa 
wiertła po przybyciu zawodnika do miejsca wiercenia otworu. W 
sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości co najmniej 5 
metrów jeden od  drugiego. W przypadku sporu, przy umieszczeniu 
chorągiewek zawodników w odległości mniejszej niŜ 5 metrów, spór 
jest rozstrzygany przez sędziego, w tym poprzez losowanie;  

- drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą 
swobodnie przemieszczać się w swoich sektorach i wiercić 
nieograniczoną liczbę otworów. Stanowisko jest uwaŜane za zajęte po 
rozpoczęciu wiercenia oznaczonego chorągiewką otworu. Za 



rozpoczęcie wiercenia jest uwaŜane ustawienie wiertła na lodzie. 
Łowienie jest dozwolone nie bliŜej niŜ 5 metrów od oznaczonych 
chorągiewkami obcych otworów. Chorągiewka winna znajdować się 
na lodzie w odległości nie większej niŜ  30 cm od zajętego otworu i 
być widoczna dla sędziów i innych zawodników. Zawodnikom 
zabrania się pozostawianie obok niezajętych otworów jakichkolwiek 
innych przedmiotów, oprócz pojemników do przenoszenia sprzętu 
wędkarskiego oraz wierteł. Zabronione jest łowienie ryb w otworze nie 
oznaczonym chorągiewką. Do łowienia zalicza się  kaŜde 
wykorzystanie otworu, w tym wiercenie otworu i nęcenie; 

- trzeci sygnał – oznacza, Ŝe do zakończenia zawodów pozostało 5 
minut; 

- czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. 
Po czwartym sygnale nie zalicza się Ŝadnej ryby wyjętej z wody. 
Zawodnik pozostaje na sektorze do czasu zabrania ryb przez sędziego 
kontrolnego. 

3.11. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika 
spokojnie i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym 
zawodnikom i bez niepotrzebnego hałasu. 

3.12. Zawodnik po pierwszym sygnale nie moŜe korzystać z pomocy innych 
osób, z wyjątkiem przypadków losowych.  

3.13. Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, 
zanęt i przynęt. Za zgodą sędziego moŜliwa jest wymiana wiertła w razie 
jego uszkodzenia. 
 Dostęp do strefy neutralnej mają wyłącznie sędziowie i trenerzy ekip oraz 
osoby upowaŜnione przez Sędziego Głównego. Sędziowie i trenerzy 
poruszają się w strefie neutralnej ze szczególną ostroŜnością. 

3.14. Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje sędziego kontrolnego 
ryby.  
Jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy liczeniu i waŜeniu ryb. 

3.15. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 
W turze zawodów: 
- uŜywanie sprzętu niezgodnego z przepisami, 
- za wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej 
ilości zanęt, przynęt niŜ dopuszcza regulamin zawodów, 
- łowienie ryb w otworze nie oznaczonym chorągiewką lub w innym niŜ 
wylosowanym sektorze albo poza granicami swojego sektora, 
- uŜywanie Ŝywej lub martwej ryby jako przynęty, 
- przedłoŜenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, 
- opuszczenie sektora bez waŜnej przyczyny i bez zgody sędziego. 
 
W całych zawodach: 
- nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do 
organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym 
zwróceniu uwagi przez sędziego), 
- przedłoŜenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze lub 
zawodach lub w innym czasie i miejscu niŜ tura zawodów, 
- przedłoŜenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną. 
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub 
uŜywanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania 
zawodów, 

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH  



4.1. 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.  

4.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 
4.3. Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane w 

oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora. 
4.4. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator. 

5. PUNKTACJA  

5.1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za kaŜdy gram złowionych ryb. Za ryby 
oblodzone, ośnieŜone lub zabrudzone - tytułem kary, odlicza się 
zawodnikowi 5 % punktów z wyniku uzyskanego w turze. 

 
 

 
 

 
 

Zmiany do „Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego” 

Część IV „Regulamin zawodów w wędkarstwie rzutowym”,  

zatwierdzony na posiedzeniu GKS w dniu 23 listopada 2007 r .  

Tekst dodany  pogrubiono pismem pochyłym  

 

3.2 .W zawodach krajowych stosuje się  następujące klasyfikacje: 
a) Klasyfikacja indywidualna: 
MęŜczyźni: 
- dwubój muchowy  - konkurencje 1 - 2 
- trójbój spinningowy  - konkurencje 3 – 5 
- pięciobój   - konkurencje 1 – 5 
- dwubój odległościowy  - konkurencje 6 - 7 
- multi dwubój   - konkurencje 8 - 9 
Kobiety: 
- dwubój muchowy  - konkurencje 1 - 2 
- trójbój spinningowy  - konkurencje 3 - 5 
- pięciobój   - konkurencje 1 - 5 
- multi dwubój   - konkurencje 8 - 9 
Juniorzy (do lat 18 włącznie): 
- dwubój muchowy  - konkurencje 1 - 2 
- trójbój spinningowy  - konkurencje 3 - 5 
- pięciobój   - konkurencje 1 - 5 
Mają prawo do startu w kategorii  męŜczyzn  w konkurencjach 6 - 7, 8 - 9. 
Juniorki (do lat 18 włącznie): 
- dwubój muchowy - konkurencje 1 - 2 
- trójbój spinningowy - konkurencje 3 - 5 
- pięciobój   - konkurencje 1 - 5 
Mają prawo do startu w kategorii kobiet w konkurencjach 8 - 9. Kadeci (do lat 
14 włącznie)  
- trójbój spinningowy - konkurencje 3 - 5, 
Startują w jednej grupie wiekowej bez podziału na płeć. Mają takŜe prawo do 
startu  
w kategorii odpowiednio  juniorów lub juniorek w konkurencjach 1 - 5, oraz  
kobiet i  męŜczyzn w konkurencjach 6-7 i 8 – 9. 



b) Klasyfikacja druŜynowa: 
Kobiety     - konkurencje 1 – 5, 8 – 9. 
MęŜczyźni    - konkurencje 1 – 5, 8 – 9. 
MłodzieŜ (juniorki, juniorzy, dzieci) - konkurencje 3 – 5 

3.3   Klasyfikacja dru Ŝynowa:  
a) Podczas wszystkich zawodów międzynarodowych przeprowadza się 
zawody druŜynowe  
w konkurencjach zgłoszonych przez organizatorów. 
b) W druŜynowych zawodach krajowych: 
- druŜyna kobiet w konkurencjach 1 – 5 oraz 8 - 9  składa się z dwóch 
zawodniczek, 
- druŜyna męŜczyzn w konkurencjach 1 – 5 składa si ę z trzech  

zawodników, a w konkurencjach 8-9 z dwóch zawodników, 
- dru Ŝyna młodzie Ŝy w konkurencjach 3 – 5 składa si ę z trzech 

zawodników-zawodniczek. 
c) DruŜynowe Rzutowe Mistrzostwa Polski (liga rzutowa) rozgrywane są na 
corocznie  
wytypowanych zawodach ligowych zgodnie z przyjętym regulaminem, 
d) Imienny skład druŜyn naleŜy zgłosić kierownictwu zawodów najdalej na 
12 godzin  
przed rozpoczęciem zawodów, a na piśmie przed rozpoczęciem zawodów. 

 
 
 
 
 
 
4.3 Konkurencja 3: Spinning sprawno ściowy 7,5g 

Wędzisko: długość minimalna 137 cm, maksymalna 250 cm, uzbrojone w co 
najmniej  
3 przelotki prowadzące i jedną przelotkę szczytową (tulipan). Maksymalny 
wewnętrzny przekrój przelotek: prowadzących - 50 mm, szczytowej - 10 mm. 
Długość rękojeści nie moŜe przekraczać 1/4 łącznej długości wędziska. 
Kołowrotek: standardowy spinningowy o budowie otwartej. Szpula standardowa 
lub tego samego typu. 
śyłka:  Dowolna o jednakowej średnicy na całej długości, o minimalnej 
długości 22 m. 
CięŜarek: 7,5 ±0,15 grama z tworzywa sztucznego, koloru białego, przekrój 
główki  
w najszerszym miejscu 18,5 mm ± 0,3 mm, długości 53,3 mm ±0,3 mm mierzona 
bez uszka. Średnica uszka - 5 mm. 
Rzutnia: składa się z tarczy Arenberga i 5 stanowisk startowych. (zał. rys. nr 
2) 
Tarcza Arenberga z pięcioma pierścieniami współśrodkowymi o średnicach: 75 
cm, - 135cm, - 195 cm, - 255 cm, - 315 cm. W środku tarczy umieszcza się 
dodatkowo krąŜek o średnicy 75 cm, maksymalnej grubości 5 mm, koloru 
czarnego, matowego. Kolor tarczy podstawowej zielony, pierścienie białe o 
grubości maksymalnej do 2cm.  
5 stanowisk startowych rozmieszczonych z wiatrem, w jednej linii   zgodnie z rys. 
2. KaŜde stanowisko oznaczone jest deską startową długości 1 m i wysokości 10 
cm, koloru białego. 
Rzuty:  zawodnik wykonuje po dwa rzuty z kaŜdego stanowiska: 
stanowisko 1:  rzut spod siebie  - odległość 10 m 
stanowisko 2:   rzut boczny prawy    - odległość 12 m  



stanowisko 3:   rzut z nad głowy  - odległość 18 m  
stanowisko 4:   rzut boczny lewy  - odległość 14 m  
stanowisko 5:   rzut dowolny       - odległość 16 m 
CięŜarek w czasie rozpoczynania rzutu nie moŜe dotykać ziemi. JeŜeli dotyka - 
rzut zalicza się na 0 pkt. 
Czas:  5 minut od komendy start do upadku cięŜarka w ostatnim rzucie, 
przed upływem limitu czasowego.  
Punktacja: 10-8-6-4-2 punkty. Maksymalna ilość punktów – 100. 
 
4.4 Konkurencja 4 : Spinning cel 7,5 g  

Wędzisko:  jak w konkurencji nr 3 
Kołowrotek:  jak w konkurencji nr 3. 
śyłka:   jak w konkurencji nr 3.  
CięŜarek:   jak w konkurencji nr 3. 
Rzutnia:  składa się z  jednej tarczy i pięciu stanowisk startowych 
rozmieszczonych w jednej linii (zał.rys.nr3).  Tarcza  koloru Ŝółtego 
matowego o średnicy 76 cm, grubości do 10 mm, umieszczona  prostopadle 
do stanowisk startowych.  
Przednia krawędź kaŜdej tarczy jest podniesiona o 5 cm, tylna o 17 cm ponad 
ziemię, licząc od górnej krawędzi tarczy. Deski startowe identyczne jak w 
konkurencji nr 3. Odległości mierzone od desek startowych do środka  tarczy 
wynoszą:  10 m, 12 m, 14 m, 16 m i   18 m. 
Rzuty: zawodnik wykonuje rzuty do  tarczy z pięciu kolejnych stanowisk 
startowych w dwóch seriach. W kaŜdej serii po dwa rzuty  z kaŜdego 
stanowiska -  łącznie 20 rzutów. Styl rzutów dowolny. 
Czas:   8 minut od komendy start do upadku cięŜarka w ostatnim 
rzucie, przed upływem limitu czasowego.  
Punktacja:  kaŜde trafienie 5 punktów. Maksymalny wynik jednej serii 50 
punktów. 
Łączny wynik 100 punktów. 

 
4.8 Konkurencja 8: Multi-cel 18 g jednor ącz 

Wędzisko:  jednoręczne, dowolne. 
Kołowrotek: multiplikatorowy ze szpulą uŜytkową. 
śyłka:  dowolna, o jednakowym przekroju na całej długości, o 
minimalnej długości 26 m. 
CięŜarek:  plastykowy o wadze 18 g jak w konkurencji 7.  
Rzutnia:  jak w konkurencji nr 4 z tym, Ŝe odległości do tarczy wynoszą:  
(zał. rys. nr 7) stanowisko  nr 1 - 12 m, nr 2 – 14 m, nr 3 – 16 m, nr 4 – 18 m i  
nr 5 - 20 m. 
Rzuty:  Zawodnik wykonuje rzuty do  tarczy z pięciu kolejnych 
stanowisk startowych w dwóch seriach. W kaŜdej serii po dwa rzuty  z 
kaŜdego stanowiska  - łącznie 20 rzutów. Styl rzutów dowolny.  
Czas:  10 minut od komendy "start" do upadku cięŜarka w ostatnim 
rzucie przed upływem limitu czasowego. 
Punktacja:  za kaŜde trafienie 5 punktów. Maksymalna ilość 
punktów - 100. 

 
 
7.REKORDY, ZWYCIĘZCY, TYTUŁY, POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
7.1 Uznawanie rekordów : 

Rekordem jest wynik lepszy od najlepszego dotychczasowego wyniku,  
- wszystkie rekordy mogą być uznane, jeśli zostały ustanowione w zawodach 
zgodnych  
z niniejszym regulaminem, 



- rekordy Polski mogą być ustanawiane  podczas zawodów ogólnopolskich  
i międzynarodowych. Podczas zawodów okręgowych i klubowych mogą być 
ustanawiane  rekordy okręgowe i klubowe. 
- rekordy Europy i Świata mogą być  ustanawiane tylko podczas mistrzostw 
krajowych,  
zawodów międzynarodowych oraz podczas mistrzostw świata i kontynentu, w 
obecności  
sędziego klasy międzynarodowej. 
- notuje się rekordy w poszczególnych kategoriach w następujących 
konkurencjach  
i wielobojach:  
konkurencja nr 2; konkurencja nr 5; konkurencja nr 6; konkurencja nr 7; 
konkurencja nr 9. 
MęŜczyźni: 

Pięciobój   1 - 5 
Siedmiobój   1 - 7 
Dwubój odległościowy   6 - 7 
Multi dwubój   8 + 9 
Wielobój męski   1 – 9 

Kobiety: 
Pięciobój   1 - 5 
Multi dwubój   8 + 9 
Wielobój kobiecy  1 – 5 + 8 + 9 

           Juniorzy: 
                        Trójbój spinningowy 3-5 
                        Pięciobój   1-5 
          Juniorki: 
                        Trójbój spinningowy 3-5 
                        Pięciobój   1-5 
          Kadeci: 
                        Trójbój spinningowy 3-5 
 
 
 
 
 
 
8. REGULAMIN DRUśYNOWYCH RZUTOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  
       - ligi rzutowej.   
8.1  Do rozgrywek o druŜynowe mistrzostwo Polski zalicza się cykl eliminacyjnych 
zawodów  
       ogólnopolskich  wytypowanych na dany rok przez GKS i rozgrywanych: 

 w 5-boju:dwuosobowe dru Ŝyny Ŝeńskie i trzy osobowe dru Ŝyny m ęskie. 
 w 3-boju:trzyosobowe dru Ŝyny młodzie Ŝowe. 
 w 2-boju multi: dwuosobowe dru Ŝyny Ŝeńskie i m ęskie. 

8.2  Organizatorzy zawodów eliminacyjnych nie mogą ograniczać ilości 
startujących druŜyn,  
        przy czym tylko ostatnia zgłoszona w danej kategorii druŜyna moŜe 
występować w  
        niepełnym składzie. Prawo udziału mają druŜyny młodzieŜowe beŜ podziału 
na płeć oraz  
        Ŝeńskie i męskie okręgów, klubów w składach odpowiednio  2 i 3 osobowych, 
które w  
        terminie ustalonym przez organizatora zostaną pisemnie zgłoszone do 
udziału i za które  



        zostanie wniesiona opłata startowa. 
8.3  Koszty uczestnictwa w lidze ponoszą Okręgi, Kluby równieŜ w przypadku, gdy 
ich  
       reprezentacje zostały zgłoszone do udziału i nie przyjechały. 
8.4  Organizatorzy zawodów ligowych nagradzają po trzy najlepsze zespoły 
młodzieŜowe,  
        Ŝeńskie i męskie. 
8.5   Zasady punktacji: 
        a) do wyniku druŜyny zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich  
             zawodników zgłoszonych do druŜyny. Dopuszcza się start z mniejszą 
ilością  
             zawodników od dopuszczalnej . Dopuszcza się zgłoszenie do druŜyny 
męskiej  
             zawodniczki i młodzieŜ, a do druŜyny Ŝeńskiej juniorki.  
        Odwrotnej sytuacji nie dopuszcza się. Zawodnik moŜe startować na danych 
zawodach  
        tylko w  jednej druŜynie zgodnie ze zgłoszeniem. 
 
 
 
 
9.5   W punktacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte przez zawodników we 
wszystkich  
        zawodach wg następującej zasady: 
        - jeŜeli w danym roku odbyło się do 4 zawodów eliminacyjnych, to liczy się 
sumę  
           punktów zdobytych we wszystkich zawodach. 
        - jeŜeli w danym roku odbyły się ponad 4 zawody, to do klasyfikacji końcowej 
zalicza się  
          o 1 zawody mniej, odrzucając wynik najgorszy. 

    W przypadku uzyskania jednakowej ilo ści punktów w punktacji ko ńcowej przez dwóch  
    lub wi ęcej zawodników, o zaj ętym miejscu decyduje suma małych punktów uzyskanych   
    we wszystkich rozgrywanych zawodach eliminacyjn ych. 
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                              Rys. nr 2 Spinning sprawno ściowy 
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        Rys. nr 3  Spinning cel 
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        Rys. nr 7  Multi cel 
 
 


