
 
  Zmiany  

do Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego 
zatwierdzone Uchwałą Nr 84 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  

z dnia 24 października 2008 roku 
 

Część II.  Rozdział I.  
 
pkt. 2.2.3 
 
W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spławikowej prawo startu mają: 
 
 
w  kategorii  kobiet, juniorów (U18) - dopisać zdanie 
W  kategorii kobiet i juniorów, w zaleŜności od pojemności łowiska GKS moŜe dopuścić 
dodatkowych zawodników do startu w MP pod warunkiem uczestnictwa w zawodach 
eliminacyjnych do MP poza określonymi ww. warunkami. 
 
W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej prawo startu mają: w ostatnim zdaniu 
rozpoczynającym się od myślnika zamiast „zawodnicy od 1-50 miejsca” wpisać Zawodnicy od 1-60 
miejsca. 
 
pkt.2.2.5 –  dopisać trzecie zdanie: 
 W  przypadku   nie   dokonania    potwierdzenia    przez     uprawniony    klub uczestnictwa 
w  wyznaczonym   terminie,  GKS   ma   obowiązek   uzupełnienia     liczby    startujących    druŜyn 
( w dyscyplinie  spławikowej  do 25  druŜyn  a  w  dyscyplinie  spinningowej do 40 druŜyn) z druŜyn 
tracących  uprawnienia  do  startu i druŜyn   z   zawodów   eliminacyjnych     (w zaleŜności od ilości 
brakuj ących druŜyn) według zasady pierwszeństwa z „Grand Prix Polski”, a w następnej 
kolejności z zawodów eliminacyjnych. 
 
 
w dyscyplinie spinningowej  
W pierwszym zdaniu  rozpoczynającym się od myślnika wykreślić „od 1-50” a wpisać od 1-60 oraz 
wykreślić  - drugie zdanie. W trzecim zdaniu wykreślić „51” a wpisać „61”  
 
pkt. 5.4.  
-  wykreślić drugie zdanie 
 
pkt. 5.10.  pierwsze zdanie otrzymuje nowe brzmienie. 
 
Zaleca się, aby organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłączył łowisko 
zawodów spod wędkowania amatorskiego, a dla zawodników dyscypliny muchowej i 
spinningowej na tydzień przed terminem imprezy i udostępnił zawodnikom łowisko w dniu 
poprzedzającym zawody w dyscyplinie spinningowej celem  przeprowadzenia treningu 
oficjalnego przy uŜyciu  przynęt nie uzbrojonych. 
 
 Pkt. 5.12. trzecie zdanie otrzymuje nowe brzmienie 
„W przypadku zwyci ęstwa w Mistrzostwach Okręgu zawodnika uprawnionego do startu w MP, 
uprawnienia nabywa kolejny zawodnik nie posiadający takich uprawnień „ 
  
pkt. 5.19.     w czwartym zdaniu wykreślić słowa „komisji odwoławczej” a wpisać „sędziego 
głównego”  oraz wykreślić  w całości ostatnie zdanie. 
 



Część II.  rozdział II. 
 
pkt. 1.9 – wykreślić w całości drugie zdanie 
 
pkt. 2.3.    – dopisać ppkt: 
 
i) rozpatruje protesty, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z kwitem opłaconego wadium, 
j)  decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i obowiązkowa musi być dołączona do 

protokołu zawodów 
 
 
pkt.  2.4.  – wykreślić w całości. 
 
Obecny zał. Nr 2 i 3  otrzymuje nowym wzór. 
 
 
Część III.  Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym 
 
pkt. 3.3.   -  w ostatnim zdaniu po słowie junior wstawić przecinek i dopisać „młodzieŜy”  oraz dopisać 
nowe zdanie „ Na uzasadniony wniosek organizatora zawodów, GKS moŜe podjąć decyzję o 
rozegraniu MP kobiet, kadetów, juniorów i młodzieŜy w trzech sektorach. 
 
 
Część  III. Regulamin zawodów w Wędkarstwie Spinningowym. 
 
pkt. 1.1. po pierwszym zdaniu dopisać nowe zdanie 
 „ Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarliska ryb.” 
 
pkt. 2.2.  – Otrzymuje nowe brzmienie: 

                  „Zaleca się aby przynęta sztuczna była uzbrojona w haczyk (kotwiczkę)  
bezzadziorowy(ą) lub pozbawiony zadzioru. Na wodach krainy pstrąga i lipienia 
obowiązkowo.  KaŜdy  zawodnik  ma  obowiązek  przetrzymać  ryby  w  siatce      w dobrej 
kondycji do czasu przybycia sędziego”. 

 
pkt.  3.4.   – dopisać zdanie : 

         „Organizator w zawodach rozgrywanych z brzegu ma obowiązek wyznaczenia minimum 
dwóch miejsc startu w jednym sektorze.” 
 
pkt. 3.5.   otrzymuje nowe brzmienie: 
 

      „Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania 
tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie moŜe trwać krócej niŜ ½ czasu 
ustalonego dla tury”. 
 
pkt.  3.6.  – dopisać zdanie : 
 
„O braku mo Ŝliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego, 
który podejmuje odpowiednią decyzję”. 
 
 
pkt. 3.10  - wykreślić w całości  - trzecie zdanie. 
 



 
pkt. 4.1.   – trzecie zdanie otrzymuje nowe brzmienie : 
              „Zawodnik jest  zobowiązany do przetrzymania ryby w siatce w dobrej kondycji do 

czasu przybycia sędziego. Sędzia mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza”.  
 
 
Pkt. 5.1.   Wariant  2   - drugie zdanie otrzymuje nowe brzmienie „ Zawodnik jest zobowiązany do 

przetrzymania złowionej ryby w siatce w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia 
sędziego.”  

  
            - w czwartym zdaniu wykreślić słowa  „wyjmuje ryb ę z siatki” 
 
- szóste  zdanie otrzymuje nowe brzmienie  

„Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpis w 
karcie startowej od partnera z łodzi potwierdzający ilość złowionych ryb oraz w 
określonym czasie (minimum 30 minut) zdać kart ę startową sędziemu.  
O braku moŜliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego 
głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.” 

 
 
 -  oraz skreślić  -o mocy max silnika 6 KM  a w pisać  „o mocy max 13 KM  (10 kW)” 
 
 
pkt. 6.2 – w  ppkt. a, b, c, d, e - wykreślić wyraz „organizator”  w wpisać „regulamin” 
 
ppkt. „f” otrzymuje nowe brzmienie 
 okoń:  
    -   za wymiar określony przez regulamin   -  50 punktów. 
    -   za kaŜdy dodatkowy centymetr     -  20 punktów 
  wzdręga :  
      -   za wymiar określony przez regulamin   -  50 punktów. 
    -   za kaŜdy dodatkowy centymetr     -  10 punktów 
 
- drugie i trzecie zdanie zastępuje się zdaniem o nowym brzmieniu : 

„Obowi ązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego 
Połowu Ryb oraz niŜej wymienione  wymiary ochronne ryb zaliczanych do punktacji: 
 - głowacica, sum      -  70 cm 
 - łosoś, troć, troć jeziorowa     -  50 cm 
 - szczupak, sandacz      -  45 cm 
 - boleń, brzana      -  40 cm 
 - lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany  -  30 cm 
 - jaź, kleń       -  25 cm 
 - okoń        -  18 cm 
 - wzdręga       -  15 cm.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Wzór decyzji Sędziego Głównego)     /zał. nr 3/ 
................................... dnia .................................. 
 

D E C Y Z J A      nr  ................. 
 

Sędzia Główny/zawodów/..................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
( imię i nazwisko Sędziego Głównego) 

 

rozpatrzyły protest/y zgłoszony/e przez................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
i po zapoznaniu się z : 
................................................................................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................. 
 

podjął decyzję 
 

.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Zgodnie z pkt. ........................................ „Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu  Kwalifikowanego„   

orzeka : 
- zwrot wpłaty wadium *                                                                                                                      
- przekazanie wpłaty wadium na konto sportu ZG PZW* . 
                                  Podpisy Sędziego Głównego 
 
        ..................................................... 

• niepotrzebne skreślić 
Wzór decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej dotyczącej dyskwalifikacji.                        



/zał. nr 2/          ................................. dnia ...................................... 

 

D E C Y Z J A 
 

Głównej Komisji Sędziowskiej .................................................................................................................. 
 
 W związku z wniesieniem odwołania – protestu przez Kol. .......................................................... 
 

................................................................... z  ............................................................................................. 
 

w sprawie ................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................... 
 

Główna Komisja Sędziowska w składzie: 
 Sędzia główny  ............................................................................................................ 
 

 Z-ca sędziego głównego      ........................................................................................ 
 
 Sędzia sekretarz           ....................................................................................... 
 
 Sędziowie sektorowi            ....................................................................................... 
 
po  zapoznaniu się z : 

� odwołaniem – protestem Kol. ............................................................................................... 
(załączeniu) 

� przesłuchaniu świadka/ów Kol............................................................................................... 
 

� ……………………………………………………………………………………………… 
 

� wysłuchaniu wyjaśnień Kol. ................................................................................................... 
 

P o s t a n a w i a 
 
na podstawie „Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego” rozdz. .................................. 
 

 pkt. ................... str. ............    ................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

 Kol. ................................................................................................... przysługuje prawo złoŜenia 
protestu na piśmie do Sędziego Głównego w ciągu 30 minut od otrzymanej decyzji i wpłaceni wadium 
w wysokości ..................... zł w biurze zawodów.  
 

Otrzymałem :       Podpisy komisji: 
 

Dnia    .............................................. 
 

Godz.  ............................................. 
 

........................................................................... 
                        ( podpis zawodnika) 


