
REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ – OD 2016 

MISTRZOSTWA OKRĘGU  

1. Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi: Zasadami 

Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

2. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii: Senior, Kobieta, Młodzież U-23, Junior 

U- 18 oraz Kadet U-14. 

3. Prawo startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy uzyskali 

kwalifikacje: 

a. W kategorii seniorów 

i. Mistrzowie Rejonu,  

ii. Zawodnicy startujący w zawodach z cyklu GPx Polski, 

iii. Pierwszych dziesięciu zawodników z Mistrzostw Okręgu z roku ubiegłego, 

iv. Pierwszych dwudziestu zawodników z klasyfikacji Grand Prix Okręgu z roku 

ubiegłego, 

b. W kategorii kobiet, U-23, U18 i U14 

i. Nie prowadzi się kwalifikacji, prawo startu mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy 

w tych kategoriach 

4. Limit startujących seniorów ustala się maksymalnie na 45 zawodników 

5. Mistrz Okręgu w w/w kategoriach wyłaniany jest z zawodów obejmujący, co najmniej dwie 

tury zawodów. 

a) Mistrzostwa Okręgu w kategorii U-14 oraz U-18 prowadzi się w cyklu imprez 

organizowanych przez Komisję ds. Młodzieży Okręgu PZW w Poznaniu; 

b) Warunkiem wyodrębnienia klasyfikacji generalnej w danej kategorii wiekowej 

jest udział minimum trzech zawodników w poszczególnych zawodach; 

c) Zawodnik poniżej 18 lat musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna na 

udział w zawodach. 

6. Zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej. 

7. Zgłoszenia zawodników w formie pisemnej lub elektronicznej należy dokonać najpóźniej do 

piątku na dwa tygodnie przed zawodami. Lista zgłoszonych i zatwierdzonych zawodników 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu.  

8. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do 

zawodów. 

9. Zwycięzcy zawodów w poszczególnych kategoriach otrzymują tytuły Mistrzów Okręgu i 

reprezentują Okręg w zawodach o Mistrzostwo Polski, zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują 

tytuły odpowiednio I i II wicemistrza Okręgu 



10. W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców w poszczególnych kategoriach od 

1 – 3 miejsca pucharami i medalami a od 1-6 miejsca dyplomami. W przypadku udziału 

wyłącznie 3 zawodników w danej kategorii puchar i medal otrzymuje wyłącznie zwycięzca. 

11. Opłata startowa: 

a. Seniorzy, kobiety, U23 – 40 zł / turę 

b. juniorzy U-18 oraz Kadeci U-14 są zwolnieni z opłaty startowej. 

 

GRAND PRIX ORĘGU 

1. Zawody są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

2. Spławikowe GPx Okręgu składa się z cyklu jednoturowych zawodów wędkarskich 

wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Poznaniu na dany rok. 

3. Przygotowanie oraz zabezpieczenie logistyczne należy do kół (klubów) wędkarskich będących 

organizatorami zawodów z cyklu GPx Okręgu. 

4. W zawodach mogą brać udział drużyny i zawodnicy indywidualni zgłoszeniu przez Koła i Kluby 

Okręgu PZW w Poznaniu.  

5. Każde Koło i Klub ma prawo do wystawienia 1 drużyny i 2 zawodników indywidualnych (łącznie 

5 zawodników).  

6. Koła i Kluby biorące udział w GPO mają obowiązek zgłosić listę zawodników uprawnionych do 

startu w danym roku do końca marca (w tym zawodników rezerwowych) drogą elektroniczną 

lub pisemnie do Biura ZO PZW w Poznaniu.  

7. Pisemne zgłoszenia drużyn i zawodników indywidualnych do zawodów, potwierdzone 

dokonaniem opłaty startowej, muszą być dokonane każdorazowo u organizatora zawodów w 

nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed datą zawodów. Niedotrzymanie powyższego terminu 

jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodników do zawodów.  

8. Organizator zawodów ma obowiązek przesłać zamkniętą listę startujących zawodników 

sędziemu głównemu zawodów na 10 dni przed planowaną data zawodów. 

9. Zawodnik w cyklu zawodów może być zgłoszony do składu tylko jednej drużyny i startować w 

barwach tylko jednego Koła lub Klubu. 

10. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja: 

a. drużynowa, skład drużyny: 3 zawodników 

b. indywidualna 

11. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu GPO na miejscach 1-20 uzyskują prawo startu w 

Mistrzostwach Okręgu w roku następnym. 

12. W każdych zawodach cyklu wręczane będą:   



a. puchar (puchary) ufundowane przez Zarząd Okręgu  

b. dyplomy honorowe za miejsca 1-6 

c. nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające 

sport wędkarski, (jeśli takowe pozyska organizator) 

13. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich zawodów. 

14. Łowiska proponują drużyny, które w klasyfikacji GP roku poprzedniego zajęły czołowe miejsca. 

15. Łowiska muszą być zatwierdzone przez Okręgowy Kapitanat Sportowy. 

16. Daty zawodów muszą być uzgodnione z organizatorami do końca każdego roku. 

17. Wadium za odwołania rozpatrywane przez Główną Komisję Sędziowską wynosi 150,00 zł. 

Wadium wpłaca się organizatorowi zawodów. 

18. Koszty organizacji zawodów: 

a. koszt diet głównej komisji sędziowskiej i kilometrówki za 1 samochód pokrywa Okręg 

PZW w Poznaniu 

b. Puchary (3 szt w kategorii indywidualnej i 3 szt w kategorii drużynowej) funduje 

Okręg PZW w Poznaniu 

c. pozostałe koszty organizacyjne (koszty diet sędziów, koszty posiłków, koszt wody dla 

uczestników itp.) pokrywa organizator z opłaty startowej. 

d. Organizator ma obowiązek zapewnić co najmniej dwóch sędziów wagowych z 

uprawnieniami. 

19. Opłata startowa: 

a. Startowe za zawody wynosi 30 zł 

b. Startowe należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie na 10 dni przed planowaną 

data zawodów. 

20. Organizator ma obowiązek przedstawić w Okręgu w ciągu 14 dni od daty zawodów rozliczenie 

finansowe zawodów. 

 

 

  

 


