
 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

poniżej przekazujemy informację dotyczącą ustaleń w zakresie sportu wędkarskiego na 2018 rok. 

 

 

INFORMACJA 
Głównego Kapitanatu Sportowego 

 
dotycząca ustaleń rozgrywania zawodów „Grand Prix Polski”, Mistrzostw Polski w 2018 r.  
i zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski w 2019 roku podjętych na posiedzeniu GKS  
w dniu 09.01.2018 r. 
 
1. Maksymalne stawki kosztów organizacyjnych (startowego) w 2018 roku w zawodach  

z cyklu „Grand Prix Polski, Rzutowego Pucharu Polski”, Mistrzostwach Polski i zawodach 
eliminacyjnych do Grand Prix Polski na jednego zawodnika: 

 
- w dyscyplinie spławikowej w kategorii seniorów, kobiet, U-25 do 260 zł (za 2 tury) 
- w dyscyplinie spławikowej w zawodach eliminacyjnych do GPP do 260 zł (za 2 tury) 
- w dyscyplinie spławikowej w kategorii U-15 i U-20    do 220 zł (za 2 tury) 
- w dyscyplinie gruntowej (feeder) do GPP i MP   do 260 zł 
- w dyscyplinie podlodowej        do 290 zł (za 3 tury) 

- w dyscyplinie spinningowej: 
a) w Grand Prix Polski z brzegu       do 340 zł 
b) w Grand Prix Polski Teamów      do 500 zł (za team) 
c) w Mistrzostwach Polski (3 tury) z łodzi,     do 310 zł 
d) w MP z łodzi, jeżeli łodzie zapewnia organizator (w ramach opłaty) do 360 zł 
e) w Mistrzostwach Polski Teamów z łodzi (3 tury)   do 600 zł (za team) 
 

- w dyscyplinie muchowej: 
a) w Grand Prix Polski z brzegu i z łodzi     do 330 zł 
b) GPP z łodzi, jeżeli łodzie zapewnia organizator bezpłatnie   do 370 zł 
c) w Mistrzostwach Polski z brzegu i z łodzi     do 330 zł. 
d) MP z łodzi, jeżeli łodzie zapewnia organizator bezpłatnie   do 370 zł 
 

- w dyscyplinie rzutowej: 
a) w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski od zawodnika  do 400 zł 
b) w MP i PP opcja bez noclegu i wyżywienia    do 200 zł 
c) od osoby towarzyszącej       do 250 zł 
d) od osoby towarzyszącej bez noclegu i wyżywienia    do   50 zł 
 

- w dyscyplinie morskiej z dryfujących łodzi: 
a) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 3-turowe   do 670 zł 
b) GPP 2-turowe        do 470 zł 

 

- w dyscyplinie morskiej brzegowej z plaży: 

a) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 3-turowe 2 dniowe  do 250 zł 

b) GPP 2-turowe 2 dniowe        do 240 zł 

c) GPP 2-turowe 1 dniowe       do 180 zł 

 



2. Kaucja za złożenie odwołania do Sędziego Głównego - 150 zł 
 

3. Stawki ryczałtów na sędziowanie obowiązujące w 2018 roku na zawodach z cyklu Grand 
Prix Polski, Mistrzostwach Polski i zawodach eliminacyjnych do Grand Prix Polski: 

Sędzia główny, Sekretarz   do 130 zł /za turę + za oficjalny trening 
Z-ca Sędziego Głównego   do 100 zł /za turę    w tym trening 
Sędzia sektorowy    do   70 zł / za turę   w tym trening 
Pozostali sędziowie:   do   50 zł / za turę 

Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione stawki są stawkami netto. 
Ponadto sędziom zamiejscowym przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz 
minimum jeden posiłek. 

 
4. Delegacje dojazdowe i ryczałty sędziów głównych na Mistrzostwa Polski ponosi  

ZG PZW. Wyjątkiem jest dyscyplina podlodowa, w której ww. koszty w I i II turze 
zwracane są przez ZG PZW po 50%. (Na zawodach GP Polski, eliminacjach do GP 
Polski i Rzutowym Pucharze Polski koszty sędziowania ponosi organizator) 

 
5. Ilość tur zaliczanych do klasyfikacji indywidualnej Grand Prix Polski i Mistrzostw 

Polski w 2018 roku. 
 

- w dyscyplinie spławikowej w kategorii: 
- seniorzy, kobiety i młodzież (U-25)   - 10 tur z 12 rozegranych tur 
- kadeci (U-15) i juniorzy (U-20)    - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie spinningowej Team   - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie spinningowej z brzegu   - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie muchowej     - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie podlodowej    - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie morskiej      - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie morskiej w klasyfikacji drużynowej  - 100% rozegranych tur 
- w dyscyplinie gruntowej (feeder)   - 100% rozegranych tur  
 

6. Do klasyfikacji ogólnej Drużynowych i Klubowych Mistrzostw Polski w dyscyplinie 
spławikowej zalicza się 100% wyników z zawodów „Grand Prix Polski”. 

 
7. Mistrzostwa Polski w dyscyplinie spławikowej rozgrywane będą w 2018 roku  

w kategoriach: 
 - seniorów 

 - kobiet 
 - kadetów (U-15) 
 - juniorów (U-20) 
 - młodzieży (U-25) 
 - weteranów 55+ 
  
8. O czasie trwania i ilości tur w zawodach spławikowych na poziomie kół i Okręgów decydują 

właściwe OKS-y. Tura może być 3 lub 4 godzinna. Dotyczy kategorii Seniorów, Kobiet  
i Młodzieży (U-25). 

 
9. Tylko aktualny Indywidualny Mistrz Polski w kolejnym sezonie uzyskuje prawo startu 

w zawodach z cyklu Grand Prix Polski. Dotyczy wszystkich dyscyplin.  
 
10. W ogólnopolskich zawodach eliminacyjnych do Grand Prix mogą uczestniczyć członkowie 

Polskiego Związku Wędkarskiego nie posiadający licencji sportowej oraz aktualnych badań 
lekarskich. Organizator zawodów  może zastrzec sobie obowiązek posiadania aktualnych 
badań lekarskich informując o tym fakcie w komunikacie Nr 1. 



 
11. W dyscyplinie muchowej i spinningowej w kategorii juniorów organizator ma prawo 

zobowiązać uczestników do połowu ryb w kamizelkach ratunkowych (asekuracyjnych) 
umieszczając powyższy fakt w komunikacie Nr 1. 

 
12.  W drużynie seniorów w dyscyplinie spławikowej prawo startu ma zawodnik kategorii (U-25), 

dopuszcza się również udział w drużynie zawodnika z kategorii (U-20) i może on łowić 
wędką długości do 13 metrów. 
Zawodnicy w kategorii (U-15) i (U-20) chcący rywalizować w tej kategorii o Kadrę PZW 
muszą uczestniczyć w zawodach z cyklu GPP dla kadetów (U-15) i juniorów (U-20) ujętych  
w Terminarzu Imprez Głównego Kapitanatu Sportowego. 

 
13. Rozliczenie zawodów Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski - w terminie do 4 tygodni, 

na druku rozliczenia przyjętym przez GKS. 
 
14. Organizator zobowiązany jest do przesłania projektu Komunikatu do ZG PZW w celu 

akceptacji w terminie nie przekraczającym 4 tygodni. W komunikacie należy podać 
również imienny skład głównej komisji sędziowskiej. (Sędzia Główny, Z-ca Sędziego 
Głównego, Sędzia Sekretarz, Sędziowie Sektorowi – bez sędziów kontrolnych). Po 
akceptacji GKS, organizator umieszcza komunikat na własnym portalu związkowym 
www.pzw.org.pl. 
Biuro Zespołu Sportu i Młodzieży rozsyła komunikat do wszystkich Okręgów PZW  
i   umieszcza komunikaty na stronie administrowanej przez ZG.  

 
15. Organizator zobowiązany jest do przesłania wyników losowania (trening, sektory, 
stanowiska i inne)  oraz wyników zawodów (turowych i końcowych), zaraz po ich 
wyliczeniu, do administratora strony www.gpximp.pzw.org.pl na adres 
krzyniucha@gmail.com 
 
16. Opłaty za licencje: 
 - Licencja dla Klubu       - 20 zł 
 - Licencja dla zawodnika      - 40 zł 
 - Licencja dla sędziego klasy krajowej (wg nowego wzoru) - 30 zł 
    w zestaw licencji sędziego klasy krajowej wchodzą:  
    licencja, okładka, książeczka ewidencji sędziowań formatu A5 oraz znaczek. 
 

Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione stawki są stawkami brutto. 
 

Przypominamy, że :  

Zgodnie z zapisem w Terminarzu Imprez Międzynarodowych i Krajowych na 2018 rok, który został zatwierdzony 
Uchwałą ZG PZW Nr 15/XII/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku, drużyny, które złożą akces do startu w zawodach 
eliminacyjnych do GPP, zobowiązane są do dokonania opłaty startowej za wszystkie zawody eliminacyjne  
w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zawodów eliminacyjnych. Numer konta będzie podany  
w terminie późniejszym.  
 

 
Do Informacji GKS załącza się informację dla organizatorów MP i GPx Polski w wędkarstwie morskim brzegowo- 
plażowym i morskim z dryfujących kutrów na przynęty sztuczne odnośnie klasyfikacji ryb i wymiarów.  

 

Główny Kapitanat Sportowy. 
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