
REGULAMIN GRAND PRIX 

OKRĘGU PZW OPOLE W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM W 2020 ROKU 

 

Celem prowadzenia klasyfikacji Grand Prix Okręgu jest propagowanie i rozwój wędkarskiej 

dyscypliny rzutowej wśród członków Okręgu PZW Opole oraz wyłonienie młodzieżowych kadr 

Okręgu,  poprzez współzawodnictwo w organizowanych zawodach wędkarstwa rzutowego.  

 1.  Klasyfikacja Grand Prix przeznaczona jest dla członków Okręgu PZW z siedzibą Opolu.  

 2.  Do klasyfikacji zaliczane będą wyniki następujących zawodów:                                                                                                               

- Halowe zawody Rzutowe w Ozimku,                                                                                                                                                           

- Halowe Zawody Rzutowe w Krapkowice-Otmęt,                                                                                                                                                            

- Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Rzutowym w Krapkowice -Otmęt                                                                                                                               

- Okręgowe Zawody Rzutowe w Grodkowie.  

 3.  Poszczególne zawody organizują wyznaczone koła PZW – miejsca ich rozgrywania ogłaszają     

w komunikatach w portalu związkowym www.pzw.org.pl oraz przyjmują zgłoszenia uczestników.  

 4.  W zawodach rozgrywane będą obowiązkowe konkurencje rzutowe nr 3 (tarcza Arenberga), nr 4 

(spinning cel) oraz nr 5 (spinning-odległość). W zawodach halowych, rzuty w konkurencji  

odległościowej będą wykonywane specjalnym ciężarkiem , który będzie dostarczony przez 

organizatora zawodów ( punktacja 1 m = 4,5 pkt), natomiast w zawodach terenowych trójbój 

spinningowy zgodnie z zasadami sportu rzutowego.   

5.   Każda tura cyklu traktowana jest jako odrębne zawody – organizator prowadzi własną 

klasyfikację  oraz przyznaje wyróżnienia i nagrody.  

 6.  Zasady punktacji końcowej Grand Prix Okręgu:                                                                                                                                    

a)   prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna w kategorii kadetów(U-12) i (U-14), 

juniorów(U-16) oraz   kategorii (16+),                                                                                                                                                                                                       

b)   o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma punktów zdobytych przez zawodnika   w 

obowiązujących konkurencjach nr 3, nr 4  i nr 5, we wszystkich rozegranych zawodach zaliczonych 

do cyklu( więcej zdobytych punktów – wyższa lokata),                                                                                                                                                                          

c)   w przypadku równej ilości zdobytych punktów,  o wyższym miejscu w cyklu zadecydują wyższe 

wyniki uzyskane w Mistrzostwach Okręgu,                                                                                                                                                                                     

d)   w sprawach spornych rozstrzygać będzie  Okręgowa Komisja d/s. Młodzieży, od której decyzji 

nie przysługują odwołania.  

 7.  Koszty dojazdu na zawody ponoszą uczestnicy(koła).  

 8.  Zwycięzcy klasyfikacji generalnej GPX otrzymają medale, puchary i dyplomy oraz upominki, 

które zostaną wręczone podczas Młodzieżowych Zawodów Spinningowych, organizowanych na 

zakończenie sezonu.  

 9.  Klasyfikacja Grand Prix będzie jedną z form wyłonienia kadr okręgowych i reprezentacji Okręgu 

Opolskiego PZW  na zawody rangi krajowej.  


