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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustalonych przez Główny Kapitanat 

Sportowy i zatwierdzonych przez Zarząd Główny PZW, dotyczących organizacji sportu 

wędkarskiego ( Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego, zwane dalej jako ZOSW), został 

opracowany niniejszy regulamin stanowiący system wyłaniania kadr okręgu i zasad 

rozgrywania mistrzostw okręgu. Niniejsze przepisy stanowią uszczegółowienie , rozwinięcie i 

regulują funkcjonowanie sportu wędkarskiego w Okręgu PZW w Poznaniu. 

1.1. Wszystkie zawody rozgrywane punktowane są według obowiązujących ZOSW, organizator 

ma prawo do modyfikacji punktacji w zależności od okoliczności i potrzeby. 

1.2. Liczba zawodów ustalana przez Okręgowy Kapitanat Sportowy (OKS) po zatwierdzeniu przez 

Prezydium Zarządu Okręgu jest zamieszczana na stronie internetowej okręgu , w formie 

kalendarza imprez i zawodów sportowych w Okręgu PZW w Poznaniu. 

1.3. W zawodach okręgowych w klasyfikacji indywidualnej prawo startu mają członkowie 

Okręgu  Poznańskim zgłoszeni przez koła i kluby, natomiast w klasyfikacji teamów 

członkowie kół i klubów zarejestrowanych w Okręgu Poznańskim. 

1.4. Kadrę Okręgu PZW w Poznaniu stanowią najlepsi zawodnicy w poszczególnych dyscyplinach 

wędkarskich oraz  dyscyplinie rzutowej. Członkiem kadry okręgu jest zawodnik będący 

członkiem Okręgu PZW w Poznaniu, który został powołany do składu Kadry Okręgu przez 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu. Poza wynikiem liczbowym do kadry okręgu w 

wyższej kategorii wiekowej powołani zostają zwycięzcy rocznej klasyfikacji GPX Okręgu 

niższych kategorii wiekowej , nie dotyczy dyscypliny spinningowej oraz muchowej. 

1.5. Zawodnik posiada status członka kadry Okręgu od dnia powołania, do dnia powołania 

nowej kadry lub odwołania , bądź skreślenia z listy członków kadry Okręgu. 

1.6. Zawodnicy niestartujący w Mistrzostwach Okręgu nie będą w żaden sposób finansowani 

przez Okręg w Mistrzostwach PZW i zawodach Grand Prix PZW. 

1.7. Każdy zawodnik ma obowiązek przed startem złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku w przeciwnym wypadku nie 

będzie dopuszczony do startu w zawodach. Zawodników do 18 lat obowiązuje pisemna 

zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie 

trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia. Brak zgody skutkuje 

niedopuszczeniem do startu w zawodach. 

II.      DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA 

         W PZW Okręg w Poznaniu w dyscyplinie spławikowej rozgrywane są wieloturowe  

Mistrzostwa Okręgu. Składają się z cyklu zawodów zwanymi eliminacjami. Oprócz 

wieloturowych Mistrzostw Okręgu mogą być rozgrywane zawody z cyklu Grand Prix Okręgu. 

Liczbę zawodów i tur każdego roku ustala OKS i publikuje na stronie internetowej w 

kalendarzu imprez i zawodów Okręgu PZW w Poznaniu Zgłoszenia zawodników będą 

przyjmowane przez Okręg wyłącznie przez koła i kluby z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

startowej. Wysokość opłaty określona będzie w komunikatach organizacyjnych zawodów. Z 

opłaty startowej zwolnieni są członkowie Kadry PZW i Kadry Okręgu w dyscyplinie 

spławikowej : kobiety, młodzież ( U-25) juniorzy ( U -20) i kadeci ( U-15).  

1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

Zawody w dyscyplinie spławikowej rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach 

wiekowych: seniorów, młodzieży (U-25), juniorów ( U-20) oraz kadetów ( U -15) 

 

1.1. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 
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- seniorzy                                                        powyżej 25 lat 

- kobiety                                                          powyżej 18 lat 

- młodzież                                                       do 25 lat (U-25) 

-juniorzy                                                          do 20 lat ( U-20) 

- kadeci                                                            do 15 lat ( U-15) 

1.2 . Zawodnicy młodszej kategorii wiekowej mają prawo startu w starszej kategorii ( o jedną 

kategorię wyżej) wówczas , gdy w tej kategorii, w danym roku rozpoczęli eliminacje. 

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest kategoria kadetów, w której zawodnik ma 

prawo startu i nagradzania jednocześnie w swojej kategorii i kategorii juniorów w rocznym 

cyklu zawodów. 

1.3. Podstawą klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów w 

podsektorach we wszystkich turach o Mistrzostwo Okręgu a w kategoriach junior oraz 

kadet dodatkowo w zawodach z cyklu GPO.W kategorii junior i kadet jeden najsłabszy 

rezultat punktowy nie jest brany do klasyfikacji. 

1.4. W przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów podsektorowych , wyższe miejsce 

zajmuje zawodnik, który uzyskał większą sumę punktów za złowione ryby       ( waga ryb ). 

Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo. 

2..  Wyłanianie mistrza i kadry okręgu. 

2.1. Kadrę Okręgu w poszczególnych kategoriach wyłania się z klasyfikacji rocznej ze wszystkich 

tur Mistrzostw Okręgu i zawodów Grand Prix Okręgu PZW w Poznaniu . 

2.2. Mistrza Okręgu wylania się z wieloturowych zawodów o Mistrzostwo Okręgu. 

2.3. Liczba zawodników kadry w poszczególnych kategoriach wynosi: 

       - seniorzy                                       do 12 zawodników; 

       - kobiety                                         do 3 zawodniczek; 

      - młodzież ( U -25)                         do 3 zawodników; 

      - junior ( U- 20)                              do 12 zawodników) 

      - kadet ( U-15)                                do 12 zawodników) 

2.4. Okręg PZW w Poznaniu wysyłając Mistrza Okręgu na Mistrzostwa PZW pokrywa koszty 

związane z jego udziałem: 

     - opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora; 

     - noclegu i wyżywienia w kwocie 75 zł na jednego zawodnika za jedną dobę; 

     - „ zanętowe” w kwocie do 150zł ; 

     - koszty przejazdu w wysokości ½  kilometrówki, 

      W zawodach z cyklu GPP  i MP uprawnionemu  zawodnikowi pokrywa się koszty związane z : 

      - opłatą startową oraz pokryciem  kosztów transportu w wysokości ½ kilometrówki. 
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III. DYSCYPLINA SPINNINGOWA 

     W PZW Okręg w Poznaniu w dyscyplinie spinningowej rozgrywane są wieloturowe 

Mistrzostwa Okręgu, będące również podstawą do wyłonienia kadry seniorów i juniorów. 

Zawody w dyscyplinie spinningowej rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej seniorów i 

juniorów oraz w klasyfikacji teamów. Wyłonieni mistrzowie w kategorii seniorów, juniorów 

oraz teamów reprezentują okręg na Mistrzostwach PZW. Zgłoszenia zawodników będą 

przyjmowane przez Okręg wyłącznie poprzez koła i kluby, z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

startowej. Wysokość opłaty startowej określona zostanie w komunikacie organizacyjnym 

zawodów. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie kadry PZW i kadry Okręgu w 

dyscyplinie spinningowej: kobiety i juniorzy.  

1.Indywidualne spinningowe Mistrzostwa Okręgu. 

Zawody rozgrywane są w kategorii seniorów i juniorów. Zawody  rozgrywane są jako 

jednodniowe, siedmiogodzinne tury na rzece Warcie. Ilość tur Mistrzostw Okręgu ustalana 

każdego roku przez OKS i podana w kalendarzu imprez i zawodów Okręgu PZW w Poznaniu. 

1.1 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologicznych, organizator ma prawo 

zmiany łowiska na wodę stojącą. 

1.2 Wprowadza się zakaz treningu na 10 dni przed terminem zawodów, pod rygorem 

dyskwalifikacji. 

1.3 Ilość sektorów do każdych zawodów jednakowa w całym cyklu Mistrzostw.  

1.4 Ze względów organizacyjnych zawody dla juniorów rozgrywane w terminach i miejscach 

przyjętych dla seniorów w sektorach gwarantujących maksimum bezpieczeństwa. 

2. Klasyfikacja indywidualna. 

2.1 Zawody w dyscyplinie spinningowej będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej , w 

kategorii seniorów i juniorów. 

2.2 Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi suma punktów sektorowych we wszystkich 

zawodach w danym roku cyklu zawodów. 

2.3 Dwuletnia klasyfikacja seniorów ustalana na podstawie wyników sektorowych stanowi 

podstawę do wyłonienia kadry Okręgu na następny rok.  

2.4 Kadra Okręgu PZW w Poznaniu w dyscyplinie spinningowej liczy do 12 seniorów oraz do 3 

juniorów. 

2.5 Okręg PZW w Poznaniu wysyłając Mistrza Okręgu w kategorii senior i junior może pokryć 

koszty uczestnictwa w Mistrzostwach PZW związane z: 

       - opłatą startową w kwocie określonej przez organizatora 

       - noclegiem i wyżywieniem w kwocie 75 zł za osobodzień; 

       - „zanętowe” na zakup drobnego sprzętu w wysokości 150 zł na uczestnika; 

      - koszty przejazdu w wysokości ½ kilometrówki. 

2.6.W zawodach z cyklu GPPZW  i MPZW  zawodnikom którzy uzyskali prawo startu pokrywa się 

koszty związane z : 

      - opłatą startową oraz pokryciem  kosztów transportu w wysokości ½ kilometrówki. 
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3.  Spinningowe Mistrzostwa Okręgu teamów. 

3.1 Team stanowią dwie osoby reprezentujące koło, klub, zgłoszone do Zarządu Okręgu do 31.03 

każdego roku. Obsada teamu jest niezmienna przez cały cykl zawodów 

3.2 Zawody są organizowane w kategorii open, przy czym nie dopuszcza się startu w jednym 

teamie dwóch osób poniżej 18 roku życia. 

3.3 Zawody rozgrywane są w siedmiogodzinnych turach na wodzie stojącej w terminie i miejscu 

określonym prze OKS w kalendarzu imprez i zawodów w PZW Okręg w Poznaniu. 

3.4 Organizator ma możliwość wprowadzenia zakazu treningu na 10 dni przed terminem 

zawodów, lub zniesienia takiego zakazu, jednak taka informacja musi być umieszczona w 

komunikacie nr 1. 

3.5 Organizator może przeprowadzić oficjalny trening w przeddzień zawodów w godzinach 

analogicznych do godzin zawodów. Informacja o treningu musi być podana w komunikacie 

organizacyjnym  zawodów. 

3.6 Organizator określa rodzaj i moc silników stosowanych w zawodach mając na uwadze zasady 

określone dla danego łowiska. 

4. Klasyfikacja zawodów  teamów. 

4.1 Klasyfikacja teamów ustalana jest na podstawie sumy punktów sektorowych  uzyskanych 

podczas całego cyklu zawodów.  

4.2 Zwycięski team z rocznej klasyfikacji reprezentuje Okręg na Spinningowych Mistrzostwach 

PZW Teamów . 

4.3 Okręg PZW w Poznaniu wysyłając teamowych Mistrzów Okręgu na Mistrzostwa PZW może 

pokryć koszty: 

      - opłaty startowej w wysokości określonej przez organizatora; 

       - noclegu i wyżywienia w kwocie 75 zł na jednego zawodnika za jedną dobę 

       - koszty transportu w wysokości pełnej kilometrówki, 

       - „ zanętowego” na zakup drobnego sprzętu w kwocie 150 zł na zawodnika. 

4.4  W zawodach z cyklu GPPZW  i MPZW  teamom  którzy uzyskali prawo startu pokrywa się    

koszty związane z : 

      - opłatą startową oraz pokryciem  kosztów transportu w wysokości ½ kilometrówki. 

 

IV. DYSCYPLINA MUCHOWA 

       W dyscyplinie muchowej rozgrywane są zawody o Mistrzostwo Okręgu oraz zawody z cyklu 

GPO. Zawody rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej w kategorii seniorów oraz w 

klasyfikacji drużynowej. Drużyna składa się z trzech zawodników. 

1. Zawody o Mistrzostwo Okręgu. 
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Zawody o Mistrzostwo Okręgu organizowane są jako dwuturowe lub trzyturowe. Łącznie z 

zawodami seniorów rozgrywane są zawody w kategorii juniorów ( jeżeli liczba juniorów jest 

nie mniejsza niż trzech zawodników). 

      2.  KLASYFIKACJE 

       2.1.      Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów w turach   

Mistrzostw Okręgu oraz z zawodów z cyklu GPO. 

       2.2. Do klasyfikacji zalicza się wszystkie tury zawodów o Mistrzostwo Okręgu oraz wszystkie tury z 

zawodów z cyklu GPO. 

        2.3.  Końcowa klasyfikacja jest podstawą do wyłonienia : 

               - trzyosobowej Kadry Okręgu, w kategorii seniorów. 

3. Zasady powoływania reprezentacji na Mistrzostw PZW. 

3.1. Skład Kadry Okręgu stanowi pierwsza trójka zawodników według klasyfikacji końcowej, która 

jednocześnie reprezentuje Okręg na Mistrzostwach PZW 

3.2. Okręg PZW w Poznaniu wysyłając reprezentację na Mistrzostwa PZW pokrywa koszty 

związane z: 

      - opłatą startową określoną przez organizatora 

      - koszty transportu; 

      - „zanętowego” w wysokości 150zł na zawodnika  

 

V. DYSCYPLINA MORSKA 

     W PZW Okręg w Poznaniu w dyscyplinie morskiej rozgrywane są zawody zgodnie z 

kalendarzem imprez i zawodów ustalonych w terminie i miejscu przez OKS. 

      Zawody morskie rozgrywane są w dyscyplinach:  

     - łowienie brzegowe z plaży ( surf casting) 

     - łowienie z dryfującej łodzi na przynęty sztuczne. 

    Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z komunikatem wydanym przez 

organizatora. 

1. Klasyfikacja  

1.1 Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych uzyskanych przez 

zawodnika ze wszystkich tur zawodów.  

       1.2.Przy równej ilości punktów sektorowych brane są pod uwagę: 

- łączna suma punktów za złowione ryby; 

- mniejsza liczba ryb przy równej długości ryb; 

-najdłuższa ryba. 

      2. Zasady powoływania reprezentacji Okregu na Mistrzostwa Polski i GPP 
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      2. 1.W zależności od możliwości finansowych Okręg PZW w Poznaniu w Mistrzostwach PZW 

reprezentowany jest przez jedną do dwóch drużyn. Prawo startu mają wyłącznie członkowie 

kadry okręgu. W pierwszej kolejności Mistrz Okręgu oraz zawodnicy którzy uzyskali prawo 

startu w zawodach z cyklu GPP. 

      2.2  Skład kolejnej drużyny wchodzą członkowie kadry Okręgu zajmujący czołowe miejsca  w 

Mistrzostwach Okręgu. 

      2.3. Kadrę Okręgu w wędkarstwie morskim w połowach z dryfującej łodzi stanowi do 12 

zawodników z dwuletniej klasyfikacji wszystkich tur zawodów, w tym Mistrz Okregu. 

         2.4. Kadrę Okręgu w łowieniu brzegowym z plaży stanowi pierwsza dwunastka 

                zawodników z klasyfikacji rocznej w tym Mistrz Okręgu.  

      2.5. PZW Okręg w Poznaniu wysyłając Mistrzów Okręgu w poszczególnych dyscyplinach (łowienie 

brzegowe z plaży oraz  łowienie z dryfującej łodzi) na Mistrzostwa PZW  pokrywa koszty: 

               - opłaty startowej w wysokości określonej przez organizatora; 

               - koszty transportu w wysokości ½ kilometrówki; 

         - noclegu i wyżywienia w kwocie 75 zł na jednego zawodnika za jedną dobę: 

         - „ zanętowego” na zakup drobnego sprzętu w kwocie 150 zł na zawodnika. 

 

2.6.  W zawodach z cyklu GPPZW  i MPZW  zawodnikom  którzy uzyskali prawo startu pokrywa 

się koszty związane z : 

      - opłatą startową oraz pokryciem  kosztów transportu w wysokości ½ kilometrówki. 

 

VI.  DYSCYPLINA GRUNTOWA ( feeder)  

       W dyscyplinie gruntowej organizowane są zawody wieloturowe o Mistrzostwo Okręgu w 

klasyfikacji indywidualnej. W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają aktualni mistrzowie kół z 

zawodów mistrzowskich w dyscyplinie gruntowej, oraz pozostali członkowie Okręgu PZW w 

Poznaniu. Ilość zawodników ograniczona możliwościami łowiska.  

1. Klasyfikacja 

1.1 Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi suma punktów sektorowych uzyskanych w dwóch 

turach Mistrzostw Okręgu. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw jest jedyną podstawą do 

wyłonienia kadry Okręgu 

2. Zasady powoływania kadry Okręgu na Mistrzostwa PZW. 

2.1 Do kadry Okręgu powołuje się czterech zawodników, według indywidualnej klasyfikacji 

końcowej Mistrzostw Okręgu. W Mistrzostwach PZW uczestniczy Mistrz Okręgu któremu 

Okręg pokrywa koszty: 

- opłaty startowej w wysokości określonej przez organizatora; 

- noclegu i wyżywienia w kwocie 75 zł na jedną dobę; 

- koszty przejazdu w wysokości ½ kilometrówki; 

- zanętowe w wysokości do 150 zł. 
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       2.2 Okręg może być reprezentowany w Klubowych Mistrzostwach PZW w składzie trzy osobowym 

wówczas Okręg może pokryć koszty związane z :  

            - opłatą startową w wysokości określonej przez organizatora; 

            - koszty transportu w wysokości ½ kilometrówki na zawodnika. 

  

 

VII. KADRA PZW OKRĘG W POZNANIU  

        Kadrę Okręgu w wędkarstwie stanowią najlepsi zawodnicy wyłonieni z cyklu zawodów 

okręgowych. W skład kadry wchodzą członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, posiadający 

odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia sportowego, a także reprezentują 

wysoki poziom moralny i etyki wędkarskiej.  

    1.Imienne składy kadry okręgu proponują koordynatorzy dyscyplin wędkarskich oraz trenerzy, na 

podstawie indywidualnych wyników osiągniętych przez zawodników w okręgowych zawodach 

dyscyplin wędkarskich. 

     2. Członkiem kadry jest zawodnik, powołany do składu kadry okręgu w określonej dyscyplinie 

wędkarskiej prze OKS i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu. 

     3. Kadra okręgu powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego. 

     4. Członek kadry okręgu zobowiązany jest w szczególności do : 

         a. przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał władz PZW; 

         b. przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 

         c. przestrzegania zakazu używania środków dopingowych i odurzających; 

         d. przestrzeganie sportowego trybu życia; 

         e. rozwiązywanie powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem  i OKS. 

      5. Członkowie kadry okręgu po powołaniu składają pisemne oświadczenie o reprezentowaniu 

PZW Okręg w Poznaniu na zawodach ogólnopolskich  

       6. Członek kadry okręgu może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną prośbę.  

 

 


