
 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 01/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia budżetu  
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze na 2020 rok. 

 

Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Finansową uchwala budżet Polskiego Związku 

Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze na rok 2020. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 

  Sekretarz                Prezes 

        /-/                    /-/ 

       Robert Jędrysiak                 Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 02/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie powołania dyrektora biura 

 

Na podstawie § 47 pkt 25 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

W związku z rozwiązaniem z dniem 31 marca 2020 r.  stosunku pracy z dyrektorem biura Wojciechem 

Raunke, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu, Zarząd Okręgu powołuje z dniem 1 kwietnia 2020 roku 

na stanowisko dyrektora biura kol. Beatę Gacek. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 

  Sekretarz                Prezes 

        /-/                    /-/ 

       Robert Jędrysiak                 Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 03/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polski Związek Wędkarski Okręg   

w Zielonej Górze prawa własności nieruchomości 
 

Na podstawie § 47 pkt 13 i 27 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. wyraża zgodę na nabycie przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze prawa własności 
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki 293/17 i 293/20 o łącznej powierzchni 3355 
m. kw., położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 82, dla 
której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzański, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
KW nr  ZG1K/00006454/1, za kwotę 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), 

2. udziela pełnomocnictwo  kol. Mirosławowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Okręgu oraz kol. 
Zdzisławowi Kowalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Okręgu ds. Ochrony Wód, do zawarcia  
w imieniu Okręgu notarialnej umowy przedwstępnej oraz ostatecznej kupna nieruchomości,  
o której mowa w ust. 1  

3. uchyla uchwałę Zarządu Okręgu nr 1E/04/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura Okręgu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 lutego 2020 roku. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz                Prezes 

        /-/                    /-/ 

       Robert Jędrysiak                 Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 04/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie zasad podziału środków z dobrowolnych wpłat – cegiełek na młodzież 

 

Na podstawie § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. Zasady podziału dodatkowych środków pochodzących z dobrowolnych wpłat – cegiełek 5 zł na 

młodzież. 

2. Zasady podziału stanowią załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Komisji ds. młodzieży. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz                Prezes 

        /-/                    /-/ 

       Robert Jędrysiak                 Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały nr 04/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

 

Zasady podziału dodatkowych środków, 
pochodzących z dobrowolnych wpłat – cegiełka 5 zł na młodzież. 

 
 

1. Sport młodzieżowy - 15% , w tym: 

- kadra okręgu: Olimpiady, GPP, MP (stroje, sprzęt, zanętowe) – 9,6%  

- Spławikowe Mistrzostwa Okręgu U-15, U-20 (nagrody) – 2,4 %  

- nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia) - 3%  

2. dofinansowanie do organizacji zawodów MPO – 12% , w tym: 

- nagrody – 2,8%  

- nagrody do losowania – 2% 

- na koniec cyklu – 1,8% 

- posiłki dla opiekunów – 5,4% 

3. Dofinansowanie szkółek wędkarskich – 30%  

4. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń – 10% . 

5. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży w kołach i rejonach (np. młodzieżowe ligi 

rejonów, zawody międzyszkółkowe, imprezy szkoleniowo-integracyjne) – 10%  

6. Dofinansowanie organizacji zawodów ogólnopolskich i strefowych dla młodzieży  

w Okręgu PZW w Zielonej Górze – 10%  

7. Wprowadzenie wędkarstwa do szkół (w tym roku dofinansowanie do startu w ogólnopol-

skim finale szkół - trening, nocleg i wyżywienie przed zawodami) – 3%  

8. Rezerwa (mniejsze wpływy albo lokata) – 10%  

Przyjęto, że są to środki uzupełniające, czyli wydatkowane na poszczególne cele dodatkowo, a nie 

zastępujące środki przewidziane w preliminarzu. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 05/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie zasad rozliczania zawodów i imprez wędkarskich  
w Okręgu PZW Zielona Góra 

 

Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. Zasady rozliczania zawodów i imprez wędkarskich w Okręgu PZW Zielona Góra. 

2. Zasady podziału stanowią załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz                Prezes 

        /-/                    /-/ 

       Robert Jędrysiak                 Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały nr 05/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

Zasady rozliczania zawodów i imprez wędkarskich organizowanych 
w Okręgu PZW Zielona Góra  

 

Wszystkie zawody i imprezy wędkarskie organizowane w Okręgu PZW Zielona Góra, których płatnikiem za poniesione 
koszty organizacyjne jest Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra będą rozliczane na podstawie następujących zasad. 

1. Zasady dotyczą zawodów i imprez wędkarskich organizowanych na szczeblu Okręgu, Rejonu, Koła, Klubu Wędkar-
skiego, Szkółki Wędkarskiej, z wyłączeniem: 

a) Zawodów Złota Rybka, zawodów międzynarodowych organizowanych przez Okręg 

b) Zawodów i imprez wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Rejony, Koła, Kluby Wędkarskie 

c) Wszystkich zawodów i imprez wędkarskich organizowanych przez Szkółki Wędkarskie 

2. Koła PZW, Rejony, Kluby Wędkarskie po zakończeniu zawodów jako organizatorzy sporządzają protokół, z którego 
jasno wynika; 

➢ kto jest organizatorem zawodów 

➢ rodzaj zawodów 

➢ data, miejsce, kategoria rozgrywanych zawodów 

➢ ilość startujących zawodników, drużyn 

➢ kto został nagrodzony, jakimi nagrodami, jakiej wartości oraz, że potwierdzony został odbiór nagrody 

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 

3. Koła PZW, Rejony, Kluby Wędkarskie protokoły o których mowa w zał. nr 1 wraz z fakturami za zakupione nagrody, 
puchary, medale dołączają do miesięcznych raportów finansowych przekazywanych do zespołu finansowo-księ-
gowego biura ZO. 

4. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu sporządzają protokół zawodów stanowiący za-
łącznik nr 2 

5. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu sporządzają protokół rozliczenia zawodów wraz 
z wszystkimi załącznikami, który przekazują w terminie 14 dni od daty organizacji zawodów do zespołu finansowo-
księgowego biura ZO. 

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 wraz wykazem nr 1 

6. Na szczeblu Okręgu organizator zawodów nagrody zakupuje na podstawie regulaminu zawodów, który określa 
ilość i wartość nagród, u dostawcy zgodnie z zawartą umową na podstawie noty księgowej  
i rozlicza na załączniku nr 3 

Dostawca nagród w ramach udzielonego rabatu przekazuje organizatorowi zawodów nagrody dodatkowe, a or-
ganizator zawodów rozlicza je na wykazie nr 1 załącznika nr 3 

7. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu nie wymienionych w punkcie 1a, 1b, 1c obo-
wiązkowo zobowiązani są do dopilnowania potwierdzenia odbioru zakupionych nagród, pucharów i medali przez 
uczestników na z zał. nr 2 i wykazie nr 1. 

8. Organizatorzy zawodów i imprez wędkarskich wymienionych w punkcie 1a, 1b, 1c, sporządzają protokół zgodnie 
z załącznikiem nr 2  i zostają zwolnieni z obowiązku potwierdzania odbioru nagród przez uczestników na piśmie 
z uwagi na masowość i specyficzny charakter zawodów. 

9. Rozliczenie końcowe zawodów i imprez wędkarskich wymienionych w  pkt. 7  organizator przekazuje protokół z 
załącznikami w terminie do 1 miesiąca od daty organizowanych zawodów zespołowi finansowo-księgowemu biura 
ZO. 

 

Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zasad 

Protokół                           

z organizacji zawodów wędkarskich i wręczenia nagród 
 
 

Organizator zawodów:  ......................................................................................................................................... 

Sędzia główny: ……………………………………………… sędzia wagowy/miarowy: ……………………………………………………… 

Rodzaj zawodów:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data ………………………… Miejsce …………………………………………………Kategoria ........................................... 

Do zawodów zgłoszono …………………………………….  zawodników, drużyn* 

Startowało  ………………………………. zawodników, drużyn* 

*niepotrzebne skreślić 

Nagrodzono nagrodami zgodnie z regulaminem zawodów n/w zawodników: 
 

Lp. Nazwisko i imię 
( drużyna w składzie ) 

Rodzaj nagrody 
Wartość na-

grody 
brutto 

Potwierdzenie 
odbioru 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

Razem wartość nagród brutto zgodnie z fakturą VAT nr 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…....   

 
..........................................dnia..................................... 
          Organizator  
         ....................................................... 

 
 



Załącznik nr 2 do zasad 

 

PROTOKÓŁ ZAWODÓW 

 

1. Nazwa zawodów: ………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce zawodów: …………………………………………………… 

3. Rodzaj zawodów: ……………………………………………………………….. 

4. Organizator: PZW Okręg Zielona Góra – Kapitanat Sportowy 

5. Komisja sędziowska w składzie: 

1. Sędzia główny –  …………………………………………… 

2. Sędzia wagowy   – ………………………………………… 

stwierdziła należyte/wadliwe* przygotowanie terenu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Liczba zawodników: 

L.p. W kategorii Zgłoszonych Startujących Sklasyfikowanych Zdyskwalifikowanych 

1 …………………………  
   

RAZEM 
    

7. Zwyciężyli: 

Kategoria 
Miej-
sce 

Nazwisko i imię 
Uzyskane 

punkty 
Otrzymane na-

grody 

Podpis otrzy-
mującego na-

grodę 

…
…

…
…

…
…

..
 

1   
  

2   
  

3   
  

4     

5     

6     

Kategoria 
Miej-
sce 

Nazwisko i imię Waga 
Otrzymane na-

grody 

Podpis otrzy-
mującego na-

grodę 

Najwięk-
sza ryba 

X   
  

 

 



8. Zgłaszane protesty i sposób ich załatwienia 

………………………………………………………………………………….................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ……………………………………………     ……………………………………………………… 
  Organizator                        Sędzia Główny 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 3 do zasad 

Protokół z rozliczenia zawodów wędkarskich  
 

1. Nazwa zawodów ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Organizator ……………………………………………………………………………..   Kategoria ……………………………… 

3. Data      .................................           Miejsce  …………………………………………………..…   

4. Liczba zgłoszonych zawodników (drużyn) ……………………  

5. Liczba startujących zawodników (drużyn)  ………………….. 

Lp. Opis zdarzenia Wartość  

 D O C H O D Y  

1 Startowe na zawody  

2 Wartość wpłat od sponsorów  

3 Środki własne zabezpieczone przez organizatora wg budżetu  

4 Dotacje   

5 Inne dochody (jakie)  ………………………………………………………………….  

 RAZEM   DOCHODY (suma wiersz 1-5)  

 W Y D A T K I      K O S Z T Y  

1 Nagrody dla zawodników wg regulaminu zawodów    protokół zawodów  

2 Puchary, medale, statuetki                                               protokół zawodów  

3 Nagrody dodatkowe  w ramach udzielonego rabatu      wykaz nr 1  

4 Catering  

5 Obsługa sędziowska wg listy płac  

6 Koszty organizacyjne ogółem:  

W tym: 

• Delegacje    

 

• Gadżety, upominki                

• Inne ……………………………             

• Inne ……………………………            

7 Inne koszty związane i organizacją zawodów ( jakie) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 RAZEM  WYDATKI  KOSZTY (suma wierszy 1-7)  

                

       Osoba sporządzająca protokół 

               ……………………………….. 
                     /Data, nazwisko i imię/ 

 
 
 



Wykaz nr 1 

 
Wykaz dodatkowo nagrodzonych zawodników 

 nagrodami w ramach udzielonego rabatu 
 

Zawodów wędkarskich ……………………………………………………………………………………… 

 

Lp. Nazwisko i imię Rodzaj nagrody 
Wartość na-

grody brutto 

Potwierdzenie od-

bioru nagrody 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
 Razem wartość nagród:   

Stanowi załącznik do protokołu 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 06/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie wysokości stawek za sędziowanie 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. Na wniosek Kolegium Sędziów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgowy Kapitanat 

Sportowy, zatwierdza stawki sędziowskie za obsługę zawodów i imprez wędkarskich na szczeblu 

Okręgu. 

2. Wysokość stawek stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz       Prezes 

       /-/           /-/ 

 Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały nr 06/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

 Główny Sektorowy Wagowy Miarowy 

Spławik 
Karpiowe 
Gruntowe 
Morskie 

130 zł 90 zł 80 zł - 

Spinning 130 zł - - 120 zł 

Organizator (koordynator)  250 zł 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 07/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu eliminacji do finału ogólnopolskich spławikowych 
zawodów wędkarskich dla uczniów wszystkich szkół, różnych typów w Polsce 

 

Na podstawie § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. Regulamin organizacji okręgowych eliminacji do finału ogólnopolskich spławikowych 

zawodów wędkarskich dla uczniów wszystkich szkół, różnych typów w Polsce. 

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Komisji ds. młodzieży. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz       Prezes 

       /-/           /-/ 

 Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały nr 07/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

 

Regulamin  

organizacji okręgowych eliminacji 

 do finału ogólnopolskich spławikowych zawodów wędkarskich  

dla uczniów wszystkich szkół, różnych typów w Polsce  
  

 I.  Założenia ogólne:  

1. Organizatorem eliminacji jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Zielonej Górze, we 

współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ZIEMIA LUBUSKA” i Kołem PZW nr 1 w Lubsku.  

2. Celem zawodów jest popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wędkarstwa i zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.  

 II.  Zasady szczegółowe:  

1. Zawody zostaną rozegrane w każdej z obowiązujących w SZS kategorii wiekowych, tj. do 13 lat, 13-

15 lat i 15-18 lat. 

2. Termin i miejsce zawodów: 24 kwietnia, Zalew Karaś w Lubsku. W przypadku liczby zawodników prze-

kraczającej pojemność łowiska, dopuszcza się zorganizowanie wcześniej eliminacji rejonowych.  

O terminach i miejscu zawodów organizator powiadomi zainteresowanych z miesięcznym wyprze-

dzeniem.  

3. Eliminacje zostaną zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami Organizacji 

Sportu Wędkarskiego PZW cz. II.2 , (dziewczęta i chłopcy rywalizują wspólnie w każdej z kategorii 

wiekowych).  

4. Start w eliminacjach jest bezpłatny.  

5. Dopuszczalna długość wędki dla uczniów szkół podstawowych  (do 15 lat) to 10 m, dla ponadpodsta-

wowych (powyżej 15 lat) - 11,5 m. 

6. Laureatami eliminacji zostaną zawodnicy z miejsc I-III w poszczególnych kategoriach. 

7. W roku 2020 Okręgowa Komisja ds. Młodzieży sfinansuje start w ogólnopolskim finale  jednego  za-

wodnika (z najlepszym wynikiem) z każdej kategorii wiekowej.   

III.  Warunki uczestnictwa:  

1. Eliminacje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu działania 

Okręgu PZW  w Zielonej Górze.  

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie zgłoszenia do Biura Okręgu PZW w Zielonej Gó-

rze, pocztą elektroniczną na adres: mlodziez@pzw.zgora.pl  do dnia 15 marca 2020 r.   

IV.  Ochrona danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Okręgowych Eliminacji, zwa-

nych w dalszym ciągu zawodami), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich 

aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Zarząd 

Główny, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.    



2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w służy następujący adres email: 

iodo@pzw.zgora.pl 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników zawodów stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c, f 

RODO.  

4. Dane osobowe uczestników zawodów, tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa Szkoły, do której 

uczęszczają, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przepro-

wadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia 

zawodów, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą 

być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów.  

5. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie dane, o których mowa  

w pkt 2, zostaną udostępnione PZW.  

6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regula-

minem.  

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji między-

narodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  

w tym profilowaniu.  

8. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowol-

nym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.  

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których 

mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Ad-

ministratora.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz nie-

zbędne do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie unie-

możliwia udział w zawodach.  

V.   Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik poprzez udział w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Okręg PZW  

w Zielonej Górze, która obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz relacji z przebiegu zawodów w celu reali-

zacji działań promocyjnych na stronie internetowej Okręgu PZW w Zielonej Górze oraz w lokalnej 

prasie.  

2. Uczestnik biorąc udział w zawodach w pełni akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.  

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2020 r. 

  

Kontakt:  

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Młodzieży - tel. 605 053 197, g.rutkowski@pzw.zgora.pl, 

grze.rut@op.pl,   

 

mailto:g.rutkowski@pzw.zgora.pl
mailto:grze.rut@op.pl


 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 08/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów 
 

Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. Kalendarz imprez wędkarskich Okręgu PZW Zielona Góra w 2020 roku. 

2. Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. 

3. uchyla uchwałę nr 2/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 
Sekretarz       Prezes 

       /-/           /-/ 

 Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały nr 08/02/2020 z dnia 17 luty 2020 r. 

 

KALENDARZ 
IMPREZ WĘDKARSKICH OKRĘGU PZW ZIELONA GÓRA W 2020 ROKU  

L.p. RODZAJ IMPREZY /NAZWA/ DATA MIEJSCE SĘDZIA GŁÓWNY UWAGI 

A. Zawody MISTRZOWSKIE (2 tury) 

1 
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kobiety,U-15, 
U-20, U-25  

9-10 maja Zalew KARAŚ w Lubsku M. Olejniczak   

B. Zawody spławikowe zaliczane do klasyfikacji indywidualnej "GRAND PRIX" OKREGU 

1 GPO Spławik "Otwarcie sezonu" 29 marca Małomice/Zalew Karaś S. Furman   

2* Mistrzostwa Okręgu I tura 25 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku S. Furman   

3* Mistrzostwa Okręgu II tura 26 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku S. Furman   

4 
GPO Spławik "Puchar Wiceprezesa ZO ds. 
Sportu" 

23 sierpnia Nowa Sól (ściana)/Świdnica R. Franiszyn   

5 GPO Spławik "Puchar Prezesa ZO" 6 września Ciemnice (ściana)/Nowiniec R. Franiszyn   

6 GPO Spławik "Zakończenie sezonu" 4 października Małomice/Moczydło (Osiecznica) R. Franiszyn   

* Zawody zaliczane do indywidualnych Mistrzostw Okręgu Seniorów 
UWAGA: Data i miejsce zawodów może ulec zmianie za zgodą OKS 

C. Zawody zaliczane do klasyfikacji drużynowej "GRAND PRIX" OKRĘGU 

1 Zawody Drużynowe I "Otwarcie sezonu" 19 kwietnia Odra - Krosno, Marcinowice, Osiecznica M. Olejniczak   

2 Zawody Drużynowe III "Dzień Wędkarza" 21 czerwca 
Odra - Nietków/Krosno, Marcinowice, Osiecz-
nica 

J. Kanduła   

3 Zawody Drużynowe IV "Puchar Prezesa ZO" 19 lipca Odra - Krosno, Marcinowice, Osiecznica S. Furman   

4 
Zawody Drużynowe V "Puchar Wiceprezesa ds. 
sportu" 

30 sierpnia 
Odra - Nowa Sól/ Krosno, Marcinowice, Osiecz-
nica 

J. Kanduła   

5 Zawody Drużynowe VI "Zakończenie sezonu" 20 września Odra - Krosno, Marcinowice, Osiecznica M. Olejniczak   



D. Zawody zaliczane do klasyfikacji "GRAND PRIX" OKRĘGU KARPIOWE PARAMI 

1 Zawody karpiowe I 1 sierpnia Jezioro Moczydło/Nowiniec R. Sobiak   

2 Zawody karpiowe II 15 sierpnia Jezioro Moczydło/Nowiniec R. Sobiak   

3 Zawody karpiowe III 12 września Jezioro Moczydło/Nowiniec R. Sobiak   

4 Zawody karpiowe IV 26 września Jezioro Moczydło/Nowiniec R. Sobiak   

5 Zawody karpiowe V 10 października Jezioro Moczydło/Nowiniec R. Sobiak   

E. Grand Prix Gruntowe zawody zaliczane do Mistrzostw Okręgu 

1 Zawody gruntowe I 23 luty/8 marca Port - Nowa Sól T. Poniedziałek   

2 Zawody gruntowe II 1/15 marca Port - Nowa Sól T. Poniedziałek   

3 Zawody gruntowe III 22 marca Wapna - Jordanowo T. Poniedziałek   

E. Zawody towarzyskie 

1 Zawody Spławikowe "ZŁOTA RYBKA" 14 czerwca 
 Odra – Krosno Odrz, Radnica, Osiecznica, Bóbr, jez. 
Moczydło 

J. Kanduła   

2 Zawody pozłotorybkowe dla działaczy i sędziów 20 czerwca       

3 Zawody Spławikowe Prezesów Kół i działaczy ZO do ustalenia       

F. Zawody zaliczane do klasyfikacji Młodzieżowego Pucharu Okręgu 

1 Zawody dla młodzież MPO I 5 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku / Kacza Górka T. Łuckiewicz   

2 Zawody dla młodzież MPO II 31 maja Stawy Poligonowe Żary (Kwadrat Przeprawowy) T. Łuckiewicz   

3 Zawody dla młodzież MPO III 13 września Starorzecze Przyborów (łąki + leśniczówka) T. Łuckiewicz   

4 Zawody dla młodzież MPO IV 27 września Zalew KARAŚ w Lubsku T. Łuckiewicz   

UWAGA: Do klasyfikacji MPO zaliczane będą zawody "Złota Rybka". 

G. Zawody dla młodzieży 

1 Eliminacje do Ogólnopolskiej Halowej OMwSW 5 stycznia Hala Widowiskowa w Lubsku T. Łuckiewicz   



2 Okręgowa Olimpiada Młodzieży 4-5 kwietnia do uzgodnienia T. Łuckiewicz   

3 
Okręgowe eliminacje do Finału Ogólnopolskich 
Spławikowych Zawodów Wędkarskich Szkół 

24 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku T. Łuckiewicz   

H. Zawody Międzynarodowe 

1 Zawody "Euro-Traff" 5-7 czerwca   PZW Toruń   

I. Zawody spinningowe "GRAND PRIX OKRĘGU" z łódek - TEAMY 

1.** Zawody spinningowe I 10 maja Jez. Paklicko Wielkie R. Franiszyn   

2. Zawody spinningowe II 5 lipca Zb. Raduszecki (dolny) R. Franiszyn   

3.** Zawody spinningowe III 27 września Jez. Łagowskie/Jez. Trześniowskie R. Franiszyn   

J. Zawody spinningowe zaliczane do klasyfikacji "GRAND PRIX" OKRĘGU 

1* 
Mistrzostwa Okręgu I Tura - "XVI Puchar Ziemi 
Lubuskiej" 

1 maja 
Odra – Cigacice, Górki Małe, Marianówek/ Obrzyca 
(Smolno Wielkie  - od ujęcia kanału Wojnowskiego 
do mostu w Podlegórzu) 

T. Poniedziałek   

2* Mistrzostwa Okręgu II Tura - "Puchar Odry" 31 maja Odra – Stany/Bóbr Raduszec A. Nuckowski   

3 GPO spinning "XXVI Puchar Lata" 26 lipca 
Odra – Cigacice, Górki Małe, Marianówek/ Kanał 
Nietkowicki środkowy 

A. Nuckowski   

5 GPO spinning "Puchar Wiceprezesa ds. Sportu" 16 sierpnia Odra – Brody/ Brzezie Pomorskie A. Nuckowski   

4 
GPO spinning "Zakończenie sezonu o Puchar Pre-
zesa ZO" 

20 września Odra - Radnica / Zbiornik Raduszec A. Nuckowski   

  * Zawody zaliczane do indywidualnych Mistrzostw Okręgu Seniorów i Juniorów, ** Zawody zaliczane do Mistrzostw Okręgu Teamów 
UWAGA: Data i miejsce zawodów może ulec zmianie za zgodą OKS 

 
UWAGA: 

Terminy i miejsce zawodów wędkarskich podanych w kalendarzu imprez ZO PZW Zielona Góra na 2020 r. są ujęte w okręgowym rejestrze  
w związku z tym obowiązuje zakaz organizacji w tym czasie i miejscu imprez organizowanych przez koła i kluby wędkarskie. 

 

  

 



 
 
 
 
 

 

UCHWAŁA nr …/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów sportu na 2020 r. 
 

Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

Uchwala się: 

1) Regulamin Funduszu Sportu Wyczynowego,  stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2)  Regulamin spławikowych indywidualnych zawodów wędkarskich Grand Prix w kat. seniorów 

PZW Okręg w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) Regulamin rozgrywek sportowych PZW Okręg w Zielonej Górze w dyscyplinie spinningowej na 

2020 r., stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

4) Regulamin drużynowych zawodów wędkarskich Grand Prix  PZW Okręg w Zielonej Górze na 2020 

r., stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

§ 2 

Uchyla się uchwałę nr 3/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 
Sekretarz       Prezes 

       /-/           /-/ 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 



Załącznik nr 1 do uchwały nr …/02/2020  
z dnia 17 luty 2020 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

FUNDUSZU SPORTU WYCZYNOWEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE 

 

1. Fundusz Sportu Wyczynowego zwany dalej Funduszem tworzy się z odpisu składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej i w roku 2020 wynosił będzie 30.560 zł., (słownie: trzydzieści tysięcy, pięćset 

sześćdziesiąt złotych). 

2. Fundusz przeznaczony jest na zabezpieczenie środków finansowych dla zawodników reprezen-

tujących Okręg PZW w Zielonej Górze w dyscyplinach zatwierdzonych przez ZO na wniosek OKS 

w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Zarząd Główny PZW. 

3. W przypadku, gdy na koncie Funduszu po zabezpieczeniu potrzeb wynikających z zapisu w pkt. 

2, pozostają środki finansowe, to OKS może wykorzystać je na dofinansowanie zawodników 

Okręgu PZW w Zielonej Górze uczestniczących w GP Polski (GPP) w dyscyplinach, które rozgry-

wane są na szczeblu Okręgu. 

4. Dofinansowaniem z Funduszu objęci są Mistrzowie Okręgu oraz aktualni Mistrzowie Polski  

z Okręgu PZW Zielona Góra w dyscyplinach rozgrywanych w Okręgu, do wysokości odpisu zgro-

madzonych środków na Funduszu.  

5. Środki finansowe zgromadzone na Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów: 

a) opłaty startowej, 

b) ekwiwalentu zanętowego, 

c) ekwiwalentu na dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie, 

d) stroje reprezentacyjne (koszulki, czapeczki). 

6. Wysokość pokrycia kosztów wymienionych w pkt. 8. a-d będzie uzależniona od ilości dyscyplin, 

które mają być objęte dofinansowaniem w danym roku. 

7. Odpowiedzialnym za realizację wydatków środków finansowych Funduszu jest Wiceprezes ZO 

ds. sportu. 

8. Wysokość dofinansowania stanowi załącznik do Regulaminu. 

9. Sprawy nieujęte w tym Regulaminie rozstrzyga OKS. 

  



Załącznik do Regulaminu Funduszu 

Mistrzostwa 
Polski 

 Startowe  
 Ekwiwalent za-

netowy 
 Dieta wyżywienie   Ekwiwalent nocleg  

 Ekwiwalent do-
jazd  

 Strój  
 Inne (auto-
strady)****  

 Suma  

 Za-
wodnik  

 Tre-
ner*  

 Za-
wodnik  

 Trener*  
 Zawod-

nik  
 Trener*  

 Zawod-
nik  

 Trener*  
 Zawod-

nik  
 Tre-
ner*  

 Zawod-
nik  

 Trener*  
 Za-

wodnik  
 Trener*   

Spławik 

U-15 360 zł  100 zł  400 zł  -   zł  120 zł  120 zł  240 zł  135 zł  900 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  2 875 zł  

U-20 360 zł  100 zł  400 zł -   zł  120 zł  120 zł  240 zł 135 zł  900 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  2 875 zł  

U-25 440 zł  100 zł  400 zł -   zł  120 zł  120 zł  240 zł 135 zł  1 250 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 305 zł  

Kobiety 440 zł  100 zł  400 zł -   zł  120 zł  120 zł  240 zł 135 zł  1 250 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 305 zł  

Seniorzy 700 zł  100 zł  400 zł -   zł  120 zł  120 zł  240 zł 135 zł  500 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  2 815 zł  

Weteranów 
55+ 

500 zł  100 zł  400 zł -   zł  120 zł  120 zł  240 zł 135 zł  900 zł   -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 015 zł  

Spinning i fedder 

Juniorzy 600 zł  100 zł  200 zł  -   zł  120 zł  120 zł  240 zł  135 zł  1 087 zł  -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 102 zł  

Seniorzy 600 zł  100 zł  200 zł  -   zł  120 zł  120 zł  240 zł  135 zł  1 087 zł  -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 102 zł  

Teamy z łodzi 800 zł  -   zł  400 zł  -   zł  240 zł  -   zł  480 zł  -   zł  1 087 zł  -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  3 507 zł  

Fedder 440 zł  100 zł  400 zł  -   zł  120 zł  120 zł  240 zł  135 zł  600 zł  -   zł  150 zł  150 zł  200 zł   -   zł  2 655 zł  

SUMA 5 240 zł  900 zł  3 600 zł  -   zł  1 320 zł  1 080 zł  2 640 zł  1 215 zł  9 561 zł   -   zł  1 500 zł  1 500 zł  2 000 zł  -   zł  30 556 zł  

                

* dofinansowanie nie dotyczy trenera, startującego w tych samych zawodach lub tym samym czasie  

** do wysokości Funduszu po wykorzystaniu środków na MP  

*** ekwiwalent za dojazd (trasa od - do + 100 km dojazdy na treningi) wg zasad dotyczących podróży służbowej własnym samochodem dofinansowany jest: 
- w obie strony, jeżeli pojazdem podróżuje dwóch zawodników; 
- w jedną stronę, jeżeli  zawodnik jedzie sam  

 

**** w przypadku przedstawienia paragonów za przejazd  

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr …/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

Regulamin 
spławikowych indywidualnych zawodów wędkarskich Grand Prix w kat. seniorów 

PZW  Okręg w Zielonej Górze na 2020 r. 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wykaz zawodów zaliczanych do klasyfikacji indywidualnej GPO przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce 

1 GPO Spławik "Otwarcie sezonu" 29 marca Małomice/Zalew Karaś 

2* Mistrzostwa Okręgu I tura 25 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku 

3* Mistrzostwa Okręgu II tura 26 kwietnia Zalew KARAŚ w Lubsku 

4 GPO Spławik "Puchar Wiceprezesa ZO ds. Sportu" 23 sierpnia Nowa Sól (ściana)/Świdnica 

5 GPO Spławik "Puchar Prezesa ZO" 6 września Ciemnice (ściana)/Nowiniec 

6 GPO Spławik "Zakończenie sezonu" 4 października Małomice/Moczydło (Osiecznica) 

 
2. Organizatorem cyklu imprez spławikowe GPO oraz Mistrzostwa Okręgu jest Okręgowy Kapita-

nat Sportowy, sekcja spławikowa, a odpowiedzialnym za organizację tych imprez jest Wicepre-

zes ds. Sportowych Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

3. Prawo startu w GPO mają członkowie Okręgu PZW Zielona Góra z opłaconymi składkami na 
rok 2020 w kat. seniorów(kobiety i juniorzy (od 18 lat) mogą wędkować na zasadach seniorów 
– po złożeniu pisemnego oświadczenia).  

4. Okręgowy Kapitanat Sportowy dalej zwany OKS, może zmienić miejsce i termin zawodów  
i jest zobowiązany do ogłoszenia tego faktu na stronach internetowych Okręgu PZW Zielona 
Góra. 

5. Połów uklei dopuszcza się w 2 imprezach zaliczanych do klasyfikacji GPO poz. 1 - 2 w tabeli 
powyżej. 

6. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie”, zgodnie z Zasadami Wędkowania obowią-
zującymi w PZW Okręg w Zielonej.  

7. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Zawodnik, który tego nie zrobi 
zostaje zdyskwalifikowany. 

8. Długość wędki, ilość zanęty, wymiar platformy - zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Węd-
karskiego (ZOSW).  

9. Na zawodach przeprowadza się kontrolę zanęt i przynęt zgodnie z ZOSW. 



10. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z ZOSW, 
zawodnik nie ma prawa do zmiany stanowiska. 

11. W zależności od ilości startujących zawodników teren zawodów zostaje podzielony na sektory. 

Ilość zawodników w sektorze ustala się od 10 do 15 startujących, a ilość sektorów jest uzależ-

niona od ilości startujących zawodników (w wyjątkowych sytuacjach o zwiększeniu ilości osób 

startujących w sektorze decyduje sędzia główny zawodów w porozumieniu z OKS). 

12. Na zawodach Mistrzostwach Okręgu przyjmuje się zasadę, że zawodnik który dnia poprzed-

niego wylosował stanowisko uprzywilejowane, drugiego dnia losuje w sektorze jako pierwszy 

z numerów pozbawionych stanowisk uprzywilejowanych. Za stanowiska uprzywilejowane 

uznaje się dwa pierwsze i dwa ostatnie stanowiska w sektorze, o ile pomiędzy sektorami znaj-

duje się strefa neutralna. Kolejność losowania przez uprzywilejowanych w drugim dniu, odbę-

dzie się w drodze losowania. 

13. Obowiązuje wpłata „opłaty startowej” za cały cykl zawodów – wyłącznie na rachunek bankowy 
Okręgu,w terminie określonym w pierwszym komunikacie. Termin ten uznany jest za osta-
teczny: 

➢ 320 zł od zawodnika, jeśli wpłaty dokonuje za zawodnika jego macierzyste koło 

➢ 393,60zł od zawodnika, jeśli zawodnik wpłaca indywidualnie (opłata powiększona  
o podatek VAT) 

➢ z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji GPO zajęli 
miejsca od 1-3. 

➢ w przypadku, gdy łowisko pomieści większą ilość zawodników, dopuszcza się start indywi-
dualny w poszczególnych zawodach. Informacja o dodatkowych miejscach będzie w ko-
munikatach do zawodów. 

14. Nagrody: 

1) Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów wędkarskich: 

➢ Nagrody za zajęte miejsca: 

▪ I miejsce  – 300 zł bon + puchar 

▪ II miejsce  – 250 złbon+ puchar 

▪ III miejsce  – 200 zł bon + puchar      

▪ IV miejsce  – 180 zł bon 

▪ V miejsce  – 150 zł bon 

▪ VI miejsce  – 120 złbon 

▪ największa ryba           –  100 zł bon + statuetka 

➢ W przypadku pozyskania sponsora na dane zawody, możliwe są upominki do rozlosowania 
wśród wszystkich uczestników, obecnych podczas losowania, bez względu na zajętą lokatę. 

2) Nagrody na zakończenie całego cyklu GPO (klasyfikacja generalna) 

▪ I miejsce   –700 zł bon + statuetka 

▪ II miejsce   – 600 zł bon+ statuetka 

▪ III miejsce   –500 zł bon+ statuetka 



▪ IV miejsce   –300 zł bon 

▪ V miejsce   –250 zł bon 

▪ VI miejsce   –200 zł bon 

▪ Największa rybacyklu GPO –200 zł bon + statuetka 

▪ Przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów na koniec cyklu zawodów. 

▪ Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I - III mają zagwarantowany start bez opłat starto-
wych  w następnym roku rozgrywek. 

▪ Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I – XX mają zagwarantowany start w następnym 
roku rozgrywek. 

15. Czas trwania zawodów wędkarskich GPO wynosi 4 godziny.  

16. Interpretacja regulaminu GPO należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego – sekcja spławi-
kowa. 

17. W sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie sprawę rozstrzyga OKS. 

18. Program minutowy będzie określony w odrębnych komunikatach wydanych przez organizatora. 

19. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału 
zawodników w zawodach z cyklu GPO: 

➢ Obowiązek zgłoszenia zawodnika telefonicznie 68 453 73 33 lub mailowo na adres 
sport@pzw.zgora.pl 

➢ Wpłata na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze wpłacona zgodnie ze szczegółami podanymi 
w komunikacie nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem udziału w zawodach 

➢ Lista zgłoszonych zawodników będzie umieszczana na stronie internetowej Okręgu PZW  
w każdy piątek poprzedzający termin imprezy  

➢ Potwierdzenie startu w zawodach musi nastąpić u organizatora co najmniej na 15 minut 
przed otwarciem imprezy 

20. Okręgowy Kapitanat Sportowy może zmienić termin i miejsce rozgrywania zawodów. 

21. Wszelkie sporne sprawy na zawodach wędkarskich, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komi-

sja sędziowska (3osoby). Skargi rozpatrywane zostaną po wpłaceniu wadium  

w wysokości opłaty startowej. 

22. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i oznakowanie terenu 

zawodów, w tym: za uroczystą oprawę podczas otwarcia i zakończenia zawodów, nagradzanie 

i dekorację zwycięzców, oraz zapewnienie posiłków i napojów dla zawodników i sędziów.  

23. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

ROZDZIAŁ II – ZASADY OGÓLNE USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.  

2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodni-

kowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane 

są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.   



W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzy-

skanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.  

3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza 

się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych. 

4. Za przedłożenie komisji do wagi obciążnika siatki (ciężarek, kamień), ryby w okresie ochronnym 

lub ryby niedopuszczonej do zawodów następuje dyskwalifikacja zawodnika. 

ROZDZIAŁ III – PUNKTACJA ROCZNA KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ GPO  

1. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zdobyta w 5-ciu z 6-ciu 
tur zawodów (najsłabszy wynik jest odpisywany). 

2. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane 
przez zawodnika w sektorze wszystkich zawodów GP Okręgu.  

3. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika.  

4. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje ilość 
I, II, III, itd. miejsc zdobytych w sektorze, a następnie większa waga złowionych ryb w 5-ciu 
zaliczanych sektorach.  Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

5. Za nieobecność zawodnika na zakończeniu zawodów – podczas odczytywania listy po wręcze-
niu nagród, będą dodawane punkty karne do całego cyklu zawodów GPO+3 pkt (za każdą nie-
obecność). 

ROZDZIAŁ IV – KLASYFIKACJA PUNKTOWA DO GPO 

1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów (wagi ryb) 

zdobytych przez zawodnika.  

2. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów  sektorowych równą 

średniemu miejscu, które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się 

(7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 

9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).  

3. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej war-

tości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 15 zawodników, je-

denastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy 

otrzymują (12+15):2=13,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 13 zawodników, sześciu 

z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 7 zawodników, którzy nie złowili 

żadnej ryby otrzymują (7+13):2=10 punktów sektorowych każdy. Jeżeli jest tylko jeden zawod-

nik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą 

ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 13 zawodników, 12 złowiło rybę, jeden nie 

złowił i otrzymuje on 13 punktów sektorowych).  

4. Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 

ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1. 

ROZDZIAŁ V – ZASADY USTALANIA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW W ZAWODACH 



1. Wyniki w klasyfikacji indywidualnej ogólnej w zawodach wędkarskich ustala się z punktacji 
ujemnej sektorowej, następnie decyduje wyższa waga ryb.  

2. Podczas zawodów wyniki obliczane są do 6 miejsca + największa ryba. Wszystkie wyniki do-
stępne będą na stronie internetowej Okręgu w zakładce „Wyniki zawodów”.  

3. Przy równej wadze ryb w sektorach, o wyższym miejscu sektorowym decyduje losowanie we-
dług wzoru poniżej. 

 

Osoby 
w sektorze 

Sektor 
A 

Sektor 
B 

Sektor 
C 

 

I osoba 

2000 pkt 1500 pkt 2000 pkt 

Przy takiej samej liczbie punktów w 
sektorze o zajętym miejscu 
w sektorze decyduje losowanie. 
Przy takiej samej liczbie punktów 
o wyższym miejscu sektora 
decyduje losowanie. 

II osoba 2000 pkt 1400 pkt 1800 pkt 

III osoba 1800 pkt 1300 pkt 1200 pkt 

  

Przykładowo: losowanie wygrał sektorA. W sektorze losowanie o pierwsze miejsce wygrała 
II osoba  więc miejsca w zawodach przedstawiają się następująco: 

I miejsce – II osoba Sektor A, IV miejsce – I osoba Sektor A (przegrała losowanie), 

II miejsce – I osoba Sektor C,  V miejsce – II osoba Sektor C, 

III miejsce – I osoba Sektor B, VI miejsce – II osoba Sektor B, 

ROZDZIAŁ VI – PUNKTACJA W MISTRZOSTWACH OKRĘGU 

1. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są dwa zawody wędkarskie z cyklu GPO pogrubione i ozna-
czone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych (poz. 1-2). 

2. Wyniki obliczane będą zgodnie z regulaminem GPO. 

3. Wyniki startujących w zawodach wymienionych w punkcie 1. kobiet i juniorów będą zaliczane 
do punktacji sektorowej Mistrzostw Okręgu. 

4. W klasyfikacji Ogólnej Mistrzostw Okręgu kobiety i juniorzy nie będą klasyfikowani, o ile star-
towali w MO kobiet i juniorów. 

5. Nagrodami za I, II, III miejsce w Mistrzostwach Okręgu są puchary i medale. 

6. Mistrz Okręgu ma zagwarantowany start w Mistrzostwach Polski w danym roku. 

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajo-

wego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa.  

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Zielona Góra,  

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, służy następujący adres email: iodo@pzw.zgora.pl 
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3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane 

osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i 

ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych obo-

wiązków podatkowych. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczest-

nika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  

i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać do-

puszczony do udziału w Zawodach.  

5. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach.  W przypadku braku 

zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.  

6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w do-

wolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarza-

niu, w tym profilowaniu. 

8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nad-

zorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

  



Załącznik nr 3 do uchwały nr …/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

Regulamin 

rozgrywek sportowych PZW Okręg w Zielonej Górze w dyscyplinie spinningowej w 2020 r. 

 
Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Roczny cykl rozgrywek sportowych obejmuje 8 imprez spinningowych rozgrywanych na łowi-

skach Okręgu PZW w Zielonej Górze:  

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Uwagi 

Zawody indywidualne GPO i Mistrzostw Okręgu 

1.* 
Mistrzostwa Okręgu I tura  
„Puchar Ziemi Lubuskiej” 

1 maja 
Odra – Cigacice, Górki Małe, Marianówek/ 
Obrzyca (Smolno Wielkie  - od ujęcia kanału 
Wojnowskiego do mostu w Podlegórzu) 

 

2.* 
Mistrzostwa Okręgu II tura  
„Puchar Prezesa ZO” 

31 maja Odra – Stany/Bóbr Raduszec 
 

3. 
Zawody Spinningowe GPO  
„Puchar Lata” 

26 lipca 
Odra – Cigacice, Górki Małe, Marianówek/ 
Kanał Nietkowicki środkowy 

 

4. 
Zawody Spinningowe GPO „Puchar 
Wiceprezesa ZO ds. sportu” 

16 sierpnia Odra – Brody/ Brzezie Pomorskie 
 

5. 
Zawody Spinningowe GPO  
„Zakończenie sezonu” 

20 września Odra – Radnica / Zbiornik Raduszec 
 

Zawody drużynowe GPO Teamów z łodzi i Mistrzostw Okręgu 

1.* Mistrzostwa Okręgu Teamów I tura 10 maja Jez. Paklicko Wielkie  

2. Zawody GPO Teamów 5 lipca Zb. Raduszecki (dolny)  

3.* Mistrzostwa Okręgu Teamów II tura 27 września Jez. Łagowskie/ Jez. Trześniowskie  

 

2. Organizatorem cyklu imprez Spinningowych jest Okręgowy Kapitanat Sportowy, sekcja spin-

ningowa, a odpowiedzialnym za organizację tych imprez jest Wiceprezes ds. Sportu Zarządu 

Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

3. Prawo startu w cyklu zawodów o GPO Okręgu mają wszyscy członkowie kół  

i klubów z terenu Okręgu PZW w Zielonej Górze. Uczestnik zawodów powinien posiadać upraw-

nienia do wędkowania zgodnie z metodą i rodzajem łowiska.  

4. Zawodnicy startujący w kategorii juniorów muszą zgłosić start z opiekunem. Dopuszcza się jako 

opiekuna zawodnika, startującego w kategorii seniorów, pod warunkiem iż zawodnicy będą 

poruszać się w trakcie zawodów razem. W zawodach, w których losowane są podsektory (do-

tyczy zawodów zaliczanych do Mistrzostw Okręgu), juniorzy losują w pierwszej kolejności, na-

tomiast senior opiekujący się juniorem przydzielone ma stanowisko pierwsze w górę rzeki, a 

przypadku braku takiej możliwości – pierwszy podsektor w dół rzeki od juniora. 



5. Wszystkie tury zawodów jednego cyklu są jednakowe czasowo. Długość tury zawodów określa 

organizator w komunikacie organizacyjnym o zawodach. Tura może być skrócona z powodu 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub przyczyn losowych. 

6. Wszystkie zawody są rozgrywane metodą „na żywej rybie”.  

7. Do połowu dopuszcza się gatunki ryb określone w pkt. 7.8. Zasad Organizacji Sportu Wędkar-

skiego, część II.3 (ZOSW) z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w ni-

niejszym Regulaminie.  

8. Za rybę zaliczaną do punktacji (GPO i Mistrzostwa Okręgu) uznaje się rybę o długości większej 

od: 

▪ głowacica, sum - 70 cm; 
▪ troć jeziorowa - 50 cm; 
▪ szczupak, sandacz - 50 cm; 
▪ boleń, brzana - 40 cm; 
▪ łosoś, troć - 35 cm; 
▪ lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany - 30 cm; 
▪ jaź, kleń - 25 cm; 
▪ okoń - 20 cm. 

9. Obowiązuje następująca punktacja: 

a. sum, głowacica: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

1100 pkt. 
100 pkt. 

b. troć jeziorowa: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

800 pkt. 
50 pkt. 

c. szczupak, sandacz: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

800 pkt. 
50 pkt. 

d. boleń, brzana: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

450 pkt. 
50 pkt. 

e. łosoś, troć: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

400 pkt. 
40 pkt. 

f. lipień, pstrąg poto-
kowy, tęczowy i źró-
dlany: 

- za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 350 pkt. 

50 pkt. 

g. jaź, kleń: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

200 pkt. 
40 pkt. 

h. okoń: - za wymiar zaliczany do punktacji 
- za każdy dodatkowy centymetr 

100 pkt. 
20 pkt. 

Przykładowo Okoń o wymiarze 20 cm nie może być zaliczony do punktacji. Rybę można zliczyć 
dopiero gdy przekroczy wymiar ustalony o 1 mm. W związku z tym np. Okoń może być zaliczony tylko 
z wymiarem co najmniej 20,1 cm, który otrzyma 100 pkt. i cały centymetr w górę (20,2; 20,3; 20,4 … 
20,9) otrzymuje 100 pkt. Okoń o wymiarze 21,0 cm otrzyma 120 pkt. aż do wymiaru 21,9 cm 22,0 
cm do 22,9 cm – 140 pkt. itd. Zasada dotyczy wszystkich gatunków ryb zaliczanych do punktacji. 

10. Wszelkie zmiany dotyczące wymiarów i okresów ochronnych mogą być wprowadzone wyłącz-

nie przed rozpoczęciem rocznego cyklu rozgrywek. 



11. Terenem zawodów są łowiska użytkowane przez Okręg PZW w Zielonej Górze, które podlegają 

wyłączeniu z powszechnego wędkowania na czas trwania zawodów. Nie obowiązuje pkt 6.5. 

ZOSW. 

12. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i oznakowanie terenu 

zawodów, w tym: za uroczystą oprawę podczas otwarcia i zakończenia zawodów, nagradzanie 

i dekorację zwycięzców, oraz zapewnienie posiłków i napojów dla zawodników i sędziów.  

13. Informację o zmianie łowiska, przesunięciu lub odwołaniu zawodów należy ogłosić na stronie 

internetowej Okręgu na co najmniej 3 dni przed terminem zawodów.  

14. Sędzią Głównym zawodów jest wyznaczony sędzia klasy krajowej lub okręgowej, który odpo-

wiada za prawidłowy przebieg zawodów i za końcowe wyniki. Sędziego wyznacza Kolegium 

Sędziów. 

15. Każdy zawodnik musi posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z metodą i rodzajem ło-

wiska, a ponadto siatkę z tkaniny z obręczą, do przechowywania ryb w stanie żywym w łowisku 

do czasu przybycia sędziego miarowego.  

16. Warunkiem udziału w zawodach jest:  

▪ Telefoniczne, pisemne lub e-mailowe zgłoszenie udziału do organizatora zawodów na wa-

runkach określonych w komunikacie, z podaniem ilości startujących zawodników w po-

szczególnych kategoriach wiekowych, w terminie podanym w komunikacie.  

▪ Wniesienie stosownej opłaty startowej za udział w zawodach, w terminie określonym 

w komunikacie organizacyjnym.  

▪ Zgłoszenie się w sekretariacie zawodów w czasie i w miejscu wskazanym w komunikacie o 

zawodach. Zgłoszenia i wpłaty po ustalonym terminie nie będą przyjmowane. 

17. W każdych zawodach (turze) punkty tzw. miarowe przyznaje się za długość ryby danego ga-

tunku mierzoną z dokładnością 1 mm, a wynik końcowy jest sumą punktów za złowione ryby.  

18. Do wyniku końcowego można zaliczyć nie więcej niż 15 sztuk wybranych przez zawodnika ryb, 

dopuszczonych do połowu.  

19. Przy równej ilości punktów więcej niż jednego zawodnika, o lokacie decyduje najdłuższa zło-

wiona ryba, a przy dalszej równości przyznaje się lokatę ex aequo. Zwycięzcą zostaje zawodnik 

z największą zdobyczą punktową.  

20. Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów i juniorów (nie mniej niż 3 zgłoszonych  

i obecnych juniorów w zawodach, aby rozegrać zawody w tej kategorii).  

Rozdział II – INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU 

1. Opłaty startowe w zawodach za swoich zawodników ponoszą macierzyste kluby i koła chyba, 

że zawodnicy, w porozumieniu z zarządami macierzystych jednostek, uczestniczą w zawodach 

na koszt własny.  

2. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są dwa zawody wędkarskie z cyklu GPO Indywidualnie pogru-

bione i oznaczone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych (poz. 1-2). 



3. W cyklu zawodów o Mistrzostwo Okręgu zawodnik jest zobowiązany przez okres 30 minut ło-

wić w wylosowanym podsektorze. Po tym czasie może łowić w granicach całego terenu zawo-

dów.  

4. W zawodach o Mistrzostwo Okręgu organizator ma obowiązek podzielenia terenu zawodów 

na podsektory. 

5. Mistrzem Okręgu na rok 2020 w danej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który uzyskał naj-

niższą sumę lokat z 2-ch imprez. Kolejne miejsca i tytuły I i II Wicemistrza Okręgu uzyskują 

zawodnicy o odpowiednio większej sumie lokat z dwóch imprez wchodzących do cyklu o Mi-

strzostwo Okręgu.  

6. Przy równej sumie lokat, o zajętym miejscu w Mistrzostwach Okręgu decydują kolejno: większa 

suma punktów miarowych z 2-ch imprez, przy dalszej równości najdłuższa złowiona ryba w 

cyklu zawodów zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw Okręgu. Dalsza równość, to lokata ex 

aequo. 

7. Zawodnik nieobecny lub zdyskwalifikowany w turze zawodów otrzymuje liczbę punktów turo-

wych (lokat) „n+1”, gdzie „n” jest liczbą startujących zawodników w turze.  

8. Zawodnik który w zawodach (turze) nie złowił żadnej ryby, otrzymuje liczbę punktów turowych 

(lokat) równą ilości startujących zawodników w turze („n”). Zawodnik który we wszystkich tu-

rach cyklu zawodów uzyskał zerowe konto punktów miarowych, lub został zdyskwalifikowany 

w całych zawodach, figuruje w wykazie, ale nie jest klasyfikowany – „nk”. 

9. Mistrz Okręgu w kategorii seniorów i Mistrz Okręgu w kategorii juniorów reprezentują Okręg 

w tegorocznych Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Polski.  

10. Nagradza się 3 lokaty w kategorii seniorów oraz 3 lokaty w kategorii juniorów. Mistrz Okręgu 

oraz Wicemistrzowie w kategorii seniorów, oraz Mistrz Okręgu w kategorii juniorów, otrzymują 

puchary. Mistrz i Wicemistrzowie Okręgu w obu kategoriach otrzymują medale. 

11. Wyniki końcowe zawodników sklasyfikowanych w poszczególnych zawodach na miejscach 1 ÷ 

30 w kategorii seniorów i na miejscach 1 ÷ 10 w kategorii juniorów wchodzą do końcowej kla-

syfikacji Grand Prix Okręgu za dany rok (patrz Rozdz. V).  

Rozdział III – SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU TEAMÓW (z łódek)  

1. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są dwa zawody wędkarskie z cyklu GPO Teamów pogrubione i 

oznaczone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych (poz. 1 i 3). 

2. Prawo startu w zawodach mają 2 osobowe drużyny (teamy) z Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

3. Punktacja w zawodach (w turze cyklu) zgodnie z Rozdziałem I pkt 15 niniejszego regulaminu.  

4. Team posiada jedną wspólną kartę startową do której wpisywane są wymiary złowionych ryb. 

5. Opłaty startowe w zawodach ponoszą startujące drużyny lub macierzyste koła i kluby po uzgod-

nieniu z zawodnikami. W skład Teamu mogą wchodzić wyłącznie osoby pełnoletnie. 



6. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m i muszą być wy-

posażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami przepisów żeglugi 

śródlądowej. Minimum kamizelka ratunkowa (kapok) dla każdego zawodnika. 

7. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada Team. 

8. Organizator nie zabezpiecza łodzi, silników oraz sprzętu ratowniczego (kamizelek, kotwic itp.) 

9. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna powołana 

przez sędziego głównego lub sędzia główny osobiście. 

10. Obowiązują następujące sygnały: 

▪ pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i 

oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających na łowisko. Wypuszczanie na-

stępuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca; 

▪ drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów; 

▪ trzeci sygnał – oznacza zakończenie tuty zawodów. Po trzecim sygnale teamy mają 30 mi-

nut na zdanie kart startowych sędziemu. 

11. W każdych zawodach obowiązuje oddzielne losowanie numerów startowych. 

12. Spinningowym Mistrzem Okręgu Teamów na dany rok zostaje Team, który w końcowej klasyfi-

kacji cyklu zawodów uzyskał najniższą sumę lokat (punktów turowych). I i II Wicemistrzem 

Okręgu zostają Teamy, które uzyskały odpowiednio większą sumę lokat (punktów turowych). 

13. Spinningowy Mistrz Okręgu Teamów reprezentuje Okręg w tegorocznych Spinningowych Mi-

strzostwach Polski Teamów.  

14. Nagrodami za I, II, III miejsce w Mistrzostwach Okręgu są puchary i medale. 

Rozdział IV – ZAWODY SPINNINGOWE z cyklu GRAND PRIX OKRĘGU 

1. Do Grand Prix Okręgu zalicza się pięć zawodów wędkarskich z cyklu GPO Indywidualnie w tabeli 

i kalendarzu imprez okręgowych (poz. 1-5). 

2. Opłaty startowe w zawodach ponoszą za swoich zawodników macierzyste koła i kluby lub in-

dywidualnie zawodnicy w porozumieniu z zarządami macierzystych jednostek.  

3. Wyznaczony teren zawodów nie podlega podziałowi na sektory i podsektory (nie dotyczy za-

wodów GPO zaliczanych do Mistrzostw Okręgu). Zawodnicy na teren zawodów wyruszają jed-

nocześnie. 

4. Do punktu wyjścia zawodnicy mogą dojechać samochodami lub innymi środkami transportu. 

W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego Część 

II.3 Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym. 

5. Punktacja w poszczególnych zawodach (turach) z cyklu GPO zgodnie z Rozdziałem I pkt 17  ni-

niejszego regulaminu. 

6. W całym cyklu zawodów punktacja jest następująca:  



▪ w kategorii seniorów zalicza się punkty pierwszej sklasyfikowanej trzydziestce zawodników 

przyznając:  

- za pierwsze miejsce – 30 punktów, za miejsce trzydzieste – 1 punkt.  

▪ w kategorii juniorów zalicza się punkty pierwszej sklasyfikowanej dziesiątki zawodników przy-

znając:  

- za pierwsze miejsce – 10 punktów, za dziesiąte miejsce – 1 punkt.  

7. Za miejsce „ex aequo” przyznaje się średnią arytmetyczną miejsc które by zajęli klasyfikowani 

zawodnicy. Przykład: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2 = 7,5 pkt każdy. Za 

miejsca poza pierwszą trzydziestką w kategorii seniorów i poza pierwszą dziesiątką w kategorii 

juniorów, za wyniki zerowe i dyskwalifikacje, punktów i nagród nie przyznaje się. 

8. Zwycięzcą cyklu zawodów o GPO zostaje zawodnik, który zgromadził największą sumę punktów 

z pięciu zawodów (tur) zaliczanych do GPO. Kolejne miejsca zajmują zawodnicy o odpowiednio 

mniejszej ilości punktów. Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje kolejno: 

▪ większa ilość wyższych miejsc w poszczególnych zawodach, 

▪ większa suma punktów miarowych uzyskanych w 5-ciu zawodach. 

Przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsce ex-aequo. 

Rozdział V - Nagrody 

Ustala się następujące nagrody na koniec zawodów wędkarskich: 

1. GPO Indywidualnie – nagrody pieniężne: 

Seniorzy Juniorzy 

I miejsce 270 zł + puchar I miejsce 150 zł + puchar 

II miejsce 230 zł + puchar II miejsce 120 zł 

III miejsce 200 zł + puchar III miejsce 100 zł 

IV miejsce 150 zł   

V miejsce 120 zł   

VI miejsce 100 zł   

Najdłuższa ryba zawodów (seniorzy i juniorzy) – 100 zł + statuetka 

2. Nagrody na zakończenie cyklu GPO Indywidualnie (klasyfikacja generalna) 

Seniorzy Juniorzy 

I miejsce 700 zł + puchar I miejsce 200 zł + puchar 

II miejsce 600 zł + puchar II miejsce 150 zł 

III miejsce 500 zł + puchar III miejsce 100 zł 

IV miejsce 300 zł   

V miejsce 250 zł   

VI miejsce 200 zł   

Najdłuższa ryba cyklu zawodów (seniorzy i juniorzy) – 200 zł + statuetka 



▪ Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I - III w kategorii seniorów i miejsce I  
w kategorii juniorów, mają zagwarantowany start bez opłat startowych   
w następnym roku rozgrywek. 

3. GPO Teamy z łodzi – nagrody pieniężne: 

I miejsce 2 x 270 zł + puchar 

II miejsce 2 x 230 zł + puchar 

III miejsce 2 x 200 zł + puchar 

Najdłuższa ryba –  100 zł + statuetka 

4. Nagrody na zakończenie cyklu GPO Teamy z łodzi (klasyfikacja generalna) 

I miejsce 2 x 400 zł + puchar 

II miejsce 2 x 300 zł + puchar 

III miejsce 2 x 200 zł + puchar 

Najdłuższa ryba cyklu –  100 zł + statuetka 

Rozdział VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Wysokość opłaty startowej w rozgrywkach okręgowych ustala Zarząd Okręgu PZW w Zielonej 

Górze na wniosek OKS. Opłata startowa jest przeznaczona w całości na pokrycie kosztów za-

wodów, w tym na posiłek dla uczestników.  

2. W zawodach z cyklu GPO opłata startowa wynosi :  

▪ seniorzy (mężczyźni i kobiety) – 50,00 złotych przez koło, indywidualnie 61,50 zł 

▪ juniorzy (chłopcy i dziewczęta) – 20,00 złotych przez koło, indywidualnie 24,60 zł 

▪ w mistrzostwach teamów z łodzi – 100,00 złotych od pary przez koło, indywidualnie 123 

zł 

3. We wszystkich zawodach mogą być wręczane zawodnikom nagrody rzeczowe i gadżety ufun-

dowane przez sponsorów lub fundatorów imprezy.  

4. Koszty organizacji rozgrywek okręgowych, klasyfikacji końcowej oraz udziału reprezentacji 

Okręgu w Mistrzostwach Polski są finansowane przez Okręg PZW w Zielonej Górze, a wszyscy 

organizatorzy imprez rozliczają koszty tych imprez w Okręgu PZW w Zielonej Górze. Dotyczy to 

również subwencji z jednostek samorządowych przekazywanych na poszczególne imprezy, oraz 

nagród honorowych i rzeczowych otrzymywanych od sponsorów zawodów.  

5. Organizatorzy zawodów są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości sędziów miaro-

wych, a Okręg PZW do zapewnienia sędziom wynagrodzenia oraz do zwrotu kosztów podróży 

wg ustalonych zasad.  

6. Po terenie zawodów zawodnicy poruszają się pieszo. Dopuszcza się dojazd zawodników do 

miejsca wejścia (startu) na teren zawodów i powrót do Sekretariatu zawodów. Odległości mię-

dzy wędkującymi zawodnikami > 50 m.  

7. Zabrania się Treningu na łowisku będącym terenem rozgrywania zawodów indywidualnych lub 

teamów z łodzi w okresie sześciu dni poprzedzających termin zawodów. 



8. Zaleca się stosowanie przynęt o haczykach i kotwicach bezzadziorowych lub z przygiętym za-

dziorem. 

9. Zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji w turze:  

▪ Treningu na łowisku będącym terenem rozgrywania zawodów w okresie sześciu dni  po-

przedzających termin zawodów.  

▪ Rezerwacji miejsc wędkowania.  

▪ Wybiórczego traktowania zawodników w dostępie do łowiska, oraz wybiórczego zmniej-

szania odległości między wędkującymi zawodnikami. 

10. Za nieobecność zawodnika na zakończeniu zawodów – podczas odczytywania listy po wręcze-
niu nagród, będą dodawane punkty karne do całego cyklu zawodów GPO + 3 pkt (za każdą 
nieobecność). W przypadku zawodów teamy z łodzi – obecny na zakończenie musi być przy-
najmniej jeden zawodnik z drużyny. 

11. Dyskwalifikację stosuje sędzia główny zawodów po jednorazowym zwróceniu uwagi zawodni-

kowi. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika do-

datkowymi punktami karnymi w ilości do 10 punktów turowych. 

12. Protest może być zgłoszony najbliższemu sędziemu najpóźniej do 15 minut od chwili powstania 

sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości i jest wolny od kaucji. Od decyzji sędziego lub komisji 

sędziowskiej, w ciągu 30 minut po dokonaniu wpłaty 50 zł tytułem wadium, przysługuje odwo-

łanie na piśmie do sędziego głównego. W przypadku uznania odwołania przysługuje natych-

miastowy zwrot wpłaconej kwoty.  

13. Wszystkie drużyny i indywidualni zawodnicy obowiązani są przebywać na terenie Sekretariatu 

zawodów do czasu oficjalnego zamknięcia imprezy.  

14. Sędzia główny ma prawo wyznaczyć dodatkowy punkt wejścia na teren zawodów. 

15. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie stosuje się obowiązujące Zasady Organizacji 

Sportu Wędkarskiego (ZOSW) Część II.3 Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym.  

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji sekcji spinningowej Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego w Zielonej Górze.  

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich organizato-

rów zawodów spinningowych w roku 2020. 

 

Rozdział VII - DANE OSOBOWE 

9. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach 



prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny,  

ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.  

10. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Zielona Góra, ul. Gło-

wackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra, służy następujący adres email: iodo@pzw.zgora.pl 

11. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. 

Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą 

w celu przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wy-

łonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbęd-

nych obowiązków podatkowych. 

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczest-

nika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i infor-

macjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest nie-

zbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku 

braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do 

udziału w Zawodach.  

13. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszel-

kich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach.   

W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do 

udziału w Zawodach.  

14. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia da-

nych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

15. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwa-

rzaniu, w tym profilowaniu. 

16. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nad-

zorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

  

mailto:iodo@pzw.zgora.pl


Załącznik nr 4do uchwały nr …/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

Regulamin 

drużynowych zawodów wędkarskich Grand Prix  

PZW Okręg w Zielonej Górze na 2020 r. 

 
 

1. Punktacją objętych jest 6 imprez drużynowych (6 zawodów GPO) - wykaz zawodów  zalicza-
nych do klasyfikacji drużynowej GPO przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce 

1. Zawody Drużynowe I "Otwarcie sezonu" 19 kwietnia 
Odra - Krosno, Marcinowice, 
Osiecznica 

2. Zawody Drużynowe II "Dzień Wędkarza" 21 czerwca 
Odra – Nietków/Krosno, Marci-
nowice, Osiecznica 

3. Zawody Drużynowe III "Puchar Prezesa ZO" 19 lipca 
Odra - Krosno, Marcinowice, 
Osiecznica 

4. 
Zawody Drużynowe IV "Puchar Wiceprezesa ds. 
sportu" 

30 sierpnia 
Odra – Nowa Sól/Krosno, Marci-
nowice, Osiecznica 

5. Zawody Drużynowe V "Zakończenie sezonu" 20 września 
Odra - Krosno, Marcinowice, 
Osiecznica 

2. Prawo startu mają 3 - osobowe drużyny z kół PZW Okręgu Zielona Góra + drużyny mieszane z 
różnych kół Okręgu PZW w Zielonej Górze. Kobiety i juniorzy (od 18 lat) mogą wędkować na 
zasadach seniorów – po złożeniu pisemnego oświadczenia. 

3. Drużyna składa się z 3 zawodników – członków PZW Okręg w Zielonej Górze, z opłaconymi 
składkami na rok 2020 – bez podziału na kategorie.  

4. Koło może wystawić na zawody dowolną ilość drużyn. Drużyna otrzymuje swój stały numer 
identyfikacyjny (np. Zielona Góra 10 – II drużyna, III drużyna itp.). 

5. Obowiązuje wpłata „opłaty startowej” – wyłącznie na rachunek bankowy Okręgu, 
w terminie każdorazowo określonym w komunikacie. Termin ten uznany jest za ostateczny. 

➢ 150 zł – jeśli wpłaty za drużynę dokonuje jej macierzyste koło,  

➢ 184,50 zł – jeśli drużyna wpłaca indywidualnie (opłata powiększona o podatek VAT) 

6. Skład drużyny może się zmieniać w trakcie sezonu (max. 1 zawodnik w drużynie w stosunku 
do zawodników z pierwszej imprezy wędkarskiej). Jeżeli w drużynie nastąpi więcej zmian za-
wodników w jednych z zawodów, drużyna sklasyfikowana zostanie jako nowa drużyna. 

7. Metoda łowienia – dowolna, na 1 wędkę (spławik, grunt, picker, bolonka, odległościówka) -
obowiązuje zakaz spinningowania i łowienia na „żywca”.  Z połowu wyłączona jest ukleja.  

8. Czas trwania zawodów 5 godzin. 

9. Drużyna otrzymuje do dyspozycji główkę. Drużyna wędkuje w obrębie sektora.  

10. Sektor wędkarski – schemat:  

 
   Sektor wędkowania         Sektor wędkowania          Sektor wędkowania 



 
 
 
 
 
 

          3  drużyny 
 

         2  drużyny  
 
 
 

             1 drużyny 
 

 
 

  

11. Wszystkie zawody są rozgrywane na „żywej rybie”, zgodnie z Zasadami Wędkowania obowią-
zującymi w PZW Okręg w Zielonej.  

12. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Drużyna, które tego nie zrobi 
jest zdyskwalifikowana. Dyskwalifikacja drużyny zachodzi również w przypadku dostarczenia 
do ważenia ryb zabronionych do połowu (ukleja), ryb w trakcie okresu ochronnego, ciężarków, 
kamieni obciążających siatkę itp. lub poprzez udział zawodnika nieuprawnionego do startu. 

13. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się drużynie 
dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od 
liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.  W przypadku, gdy 
liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby 
wymiarowe drużynie wpisuje się „0” punktów. 

14. Za przedłożenie komisji do wagi obciążnika siatki (ciężarek, kamień), ryby w okresie ochron-

nym lub ryby niedopuszczonej do zawodów następuje dyskwalifikacja drużyny. 

15. Długość wędki, ilość zanęty, wymiary platformy, długość siatki itp. z godnie z Zasadami Orga-
nizacji Sportu Wędkarskiego.  

16. Na zawodach przeprowadza się kontrolę zanęt i przynęt wylosowanych drużyn zgodnie z 
ZOSW. Godzinę przed rozpoczęciem zawodów, zawodnicy nie mogą zejść ze stanowiska. 

17. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny  
z regulaminem PZW, drużyna nie ma prawa zmiany główki (stanowiska).  

18. Podczas ważenia ryb do sędziego dochodzi jeden zawodnik z przeciwnej (sąsiedniej) drużyny, 
który podpisem na karcie startowej potwierdza prawidłową wagę złowionych ryb przez prze-
ciwną drużynę. Przejście zawodnika jest obowiązkowe – w przeciwnym wypadku następuje 
dyskwalifikacja całej drużyny. 

 
4  drużyna         
 
 
 
 
 

       3  drużyna        2  drużyna  
 

       1   drużyna 
 

 
 

 
                                                  Sędzia + zawodnik         Sędzia + zawodnik                  Sędzia + zawodnik 
                                                         3 drużyny                        2 drużyny                                   1 drużyny 
 

19. Na wynik końcowy zawodów wędkarskich składa się waga złowionych ryb przez zawodników 
danej drużyny (łączny wynik drużyny).  

20. Wygrywa drużyna, która zdobyła największą wagę złowionych ryb.  

21. Przy równej wadze złowionych ryb przez drużyny, do klasyfikacji końcowej zawodów GPO  za-
jęte miejsca i punkty będą zaliczone ex aequo,  ale w przypadku uzyskania równej ilości 



punktów  za miejsca 1-6 w danych zawodach, o kolejności zajętego miejsca rozstrzygnie loso-
wanie (dot. nagród).  

22. W zawodach GPO drużynowo punktowane są wszystkie miejsca, obowiązuje punktacja male-
jąca zgodnie z poniższym wykazem:  

I miejsce    - 1 pkt.  IV miejsce  - 4 pkt. XXV miejsce - 25 pkt. 
II miejsce   - 2 pkt.  V miejsce   - 5 pkt.  XXVI i kolejne miejsce - 26 pkt 
III miejsce  - 3 pkt.  VI miejsce  - 6 pkt.    dyskwalifikacja lub brak udziału  - 28 pkt. 

23. Podstawą klasyfikacji generalnej jest suma punktów zdobyta w 5-ciu zawodach. 

24. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji GPO wygrywa drużyna, która zdo-
będzie największą ilość I, II, III miejsc itd.  

25. Nagrody: 

3) Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów wędkarskich: 

➢ Nagrody za zajęte miejsca: 

▪ I miejsce  – 300 zł bon x 3 + puchar 

▪ II miejsce  – 250 zł bon x 3 + puchar 

▪ III miejsce  – 200 zł bon x 3 + puchar      

▪ IV miejsce  – 180 zł bon x 3     

▪ V miejsce  – 150 zł bon x 3  

▪ VI miejsce  – 120 zł bon x 3   

▪ największa ryba           –  100 zł bon + statuetka 

➢ W przypadku pozyskania sponsora na dane zawody, możliwe są upominki do rozlosowa-
nia wśród wszystkich uczestników, obecnych podczas losowania, bez względu na zajętą 
lokatę. 

4) Nagrody na zakończenie całego cyklu GPO (klasyfikacja generalna) 

▪ I miejsce   – 3 x 600 zł bon + statuetki dla zawodników 

▪ II miejsce   – 3 x 450 zł bon + statuetki dla zawodników 

▪ III miejsce   – 3 x 300 zł bon + statuetki dla zawodników 

▪ IV – VI miejsce   – nagrody rzeczowe  

▪ Największa rybacyklu GPO –200 zł bon + statuetka 

▪ Przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów. 

▪ Drużna, która zajęła I miejsce ma zagwarantowany start bez opłat startowych   
w następnym roku rozgrywek (w tym samym składzie) 

26. W trakcie sezonu może nastąpić uściślenie regulaminu.   

27. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału 
drużyny w zawodach z cyklu GPO: 

➢ Obowiązek zgłoszenia zawodników i drużyny telefonicznie 68 453 73 33 lub mailowo na 
adres sport@pzw.zgora.pl 



➢ Wpłata na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze wpłacona zgodnie ze szczegółami poda-
nymi w komunikacie nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem udziału w zawodach 

➢ Lista zgłoszonych zawodników będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej 
Okręgu PZW w każdy piątek poprzedzający termin imprezy  

Termin wpłacania opłaty startowej określać będzie komunikat o zawodach. Dodatkowe infor-
macje można zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 68 453 73 33 lub pocztą elektro-
niczną e-mail sport@pzw.zgora.pl. Potwierdzenie startu w zawodach musi nastąpić  
u organizatora co najmniej na 15 minut przed otwarciem imprezy. 

28. Interpretacja regulaminu GPO należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego.  

29. W sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie rozstrzyga OKS. 

30. Program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w odrębnym komunikacie wyda-
nym przez organizatora.  

31. Okręgowy Kapitanat Sportowy może zmienić termin i miejsce rozgrywania zawodów. 

32. Wszelkie sporne sprawy na zawodach wędkarskich, a nie ujęte w regulaminie GPO rozstrzyga 
komisja sędziowska, po wpłaceniu wadium w wysokości opłaty startowej. Od decyzji komisji 
istnieje możliwość odwołania się do Okręgowego Kapitanatu Sportowego.  

33. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do klasyfikacji GPO jest Wiceprezes ZO  
ds. Sportu. 

34. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

DANE OSOBOWE: 

17. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w rozumieniu Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa kra-

jowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42,  

00-831 Warszawa.  

18. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Zielona Góra,  

ul. Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra, służy następujący adres email: iodo@pzw.zgora.pl 

19. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane 

osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i 

ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych obo-

wiązków podatkowych. 

20. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczest-

nika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  

i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

mailto:sport@pzw.zgora.pl
mailto:iodo@pzw.zgora.pl


W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać do-

puszczony do udziału w Zawodach.  

21. Zgłoszenie i udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. W przy-

padku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału 

w Zawodach.  

22. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w do-

wolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

23. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwa-

rzaniu, w tym profilowaniu. 

24. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nad-

zorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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UCHWAŁA nr 10/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia składów Komisji Egzaminacyjnych  
Kół PZW Okręg w Zielonej Górze 

 

 

Na podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

 

1. zatwierdza skład Komisji Egzaminacyjnych na Kartę Wędkarską kół PZW Okręg  

w Zielonej Górze. 

2. Składy komisji stanowią: 

Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 4 w Żarach 
Jan Arkuszewski Przewodniczący 
Tadeusz Kujawa Członek komisji 
Barbara Kujawa Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW Zawada-Krępa 
Jakub Żółkiewski Przewodniczący 
Sławomir Czarnecki Członek komisji 
Piotr Wojciechowicz Członek komisji 
Sebastian Sułtanowski Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 10 w Zielonej Górze 

Violetta Stremich Przewodniczący 
Michał Gnyp Członek komisji 
Paweł Skibicki Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 4 w Zielonej Górze 
Andrzej Nuckowski Przewodniczący 
Artur Einbacher Członek komisji 
Antoni Protasiewicz Członek komisji 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

Sekretarz             Prezes 

                          

   Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 11/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie wniosku na komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej 
 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

Na podstawie pozytywnej opinii Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód wnioskować 

do Rady Powiatu Zielonogórskiego o powołanie kol. Jerzego SAŁKA na stanowisko Komendanta 

Społecznej Straży Rybackiej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 

 Sekretarz               Prezes 

  

  Robert Jędrysiak               Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA nr 12/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

w sprawie wniosku na komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej 
 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

Na podstawie pozytywnej opinii Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód wnioskować 

do Rady Powiatu Żagańskiego o powołanie kol. Piotra ŚMIGLA na stanowisko Komendanta Społecznej 

Straży Rybackiej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

 

  Sekretarz               Prezes 

  

       Robert Jędrysiak               Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 
 

 

 UCHWAŁA nr  13/02/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 17.02.2020 r.   

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/12/2017  
z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie ustalenia ilości i wielkości oraz zasad wypłaty diet członkom 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Zielonej Górze, pełniącym funkcje społeczne lub 

wykonującym zlecone zadania statutowe.  
 

Na podstawie § 47 pkt 10, w związku z § 13 pkt 6 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  

oraz uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21 października 2017 oraz  

Regulaminu Pracy Sadów Koleżeńskich 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uchwala: 

§ 1 

1. na wniosek Okręgowej Komisji Finansowej wprowadza zmiany w Uchwale Nr 1/12/2017 z dnia 
21.12.2017 r. w sprawie ustalenia ilości i wielkości oraz zasad wypłaty diet członkom Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręgu w Zielonej Górze, pełniącym funkcje społeczne lub wykonującym 
zlecone zadania statutowe. 

2. Punkt 1 zmienia się następująco:  
„Dieta społeczna stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów osobistych 
związanych z realizacją zadań statutowych wynikających z pełnienia funkcji społecznych  
z wyboru w Zarządzie Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowym Sądzie Koleżeńskim 
w Zielonej Górze.” 

3. Punkt 2.4 zmienia się następująco:  
„Dla pozostałych członków Zarządu Okręgu,  członków OKR i OSK - okres pełnienia funkcji.  Ilość 
należnych diet społecznych określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.” 

4. Dodaje się punkt 2.5 o treści: „Dodatkowo, przysługuje częściowa dieta z tytułu pracy  
w komisjach problemowych oraz doraźnie powoływanych komisji do realizacji bieżących zadań 
statutowych w tym kapitanacie sportowym i kolegium sędziów – okres pełnienia funkcji  
w komisji. Ilość należnych diet społecznych określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”  

5. Dotychczasową numeracje punktów 2.5 do 2.7 zmienia się odpowiednio na 2.6 do 2.8. 

6. Zmieniony punkt 2.7 zmienia się następująco: 

„Z tytułu obsługi WZK obsługującemu przysługuje 50% diety społecznej.” 

7. Na końcu punktu 4 dodaje się treść: 

„W przypadku niewykorzystania limitu 4% odpisu, niewykorzystana część wypłacona będzie 
uprawnionym w formie diety nr 13. O procentowym podziale niewykorzystanej części decyduje 
Prezes ZO w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Okręgu, biorąc pod uwagę całoroczne zaangażowanie 



poszczególnych uprawnionych.” 

§ 2 

Zmian w tekście Uchwały Nr 1/12/2017 z dnia 21.12.2017 zgodnych z niniejszą uchwałą dokona 

Sekretarz Zarządu Okręgu. 

§ 3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 roku. 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013r. 

 

 

 

  Sekretarz                              Prezes 

              /-/              /-/             

         Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 


