
 
 
 
 
 

Zielona Góra 24.06.2019 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/6/2019 

z dnia 24.06.2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenie planu pracy  
Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 10 statutu PZW, zatwierdza plan pracy Zarządu Okręgu 

PZW w Zielonej Górze na II półrocze 2019 r. 

2. Plan pracy stanowi załącznik do uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Sekretarz                       Prezes 

         /-/           /-/                

   Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

 

 

  



Załącznik do uchwały nr 1/6/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 2 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie  

między posiedzeniami ZO. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO. 

3. Przyjęcie założeń do opracowania składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok 

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku. Korekty budżetowe 

5. Podsumowanie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich 

6. Przygotowanie do obchodów jubileuszu 65-lecia Okręgu 

7. Informacja z przebiegu znaków i druków wartościowych przez skarbników kół PZW 

8. Informacja o realizacji wniosków z WZK 

9. Wolne wnioski 

 

 POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 4 listopada 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora w okresie między posiedze-

niami ZO 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO. 

3. Uchwalenie wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok 

4. Podsumowanie rozliczenia Skarbników Kół ze sprzedaży znaków i druków wartościowych 

oraz zezwoleń okresowych 

5. Zatwierdzenie planu pracy na I półrocze 2020 roku 

6. Przyjęcie założeń budżetowych na 2020 rok 

7. Wolne wnioski 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 20 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 15.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora w okresie między posiedze-

niami ZO 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO 

3. Poprawki do założeń budżetowych na 2020 rok 

4. Przyjęcie kalendarza imprez Okręgowych na 2020 rok 

5. Inwestycje Okręgu PZW w 2019 roku 

6. Przyjęcie planu obsługi Walnych Zgromadzeń Kół na rok 2020. 

7. Podsumowanie roku 2019 – uroczysta kolacja z przedstawicielami władz, organów i pracow-

ników biura. 

8. Wolne wnioski 

PLAN PRACY 

ZARZĄDU OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE 

NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU 
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Zielona Góra 24.06.2019 r. 
 

UCHWAŁA 
nr  2/6/2019 

z dnia 24.06.2019 r. 

 

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

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW, zatwierdza skład Komisji 

Egzaminacyjnych na Kartę Wędkarską kół PZW Okręg w Zielonej Górze: 

2. Składy komisji stanowią: 

Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 5 w Nowej Soli 
Jerzy Libert Przewodniczący 
Kazimierz Wojciechowski Członek komisji 
Wojciech Oryszczak Członek komisji 
Lesław Krajewski Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW Wężyska 
Henryk Raduński Przewodniczący 
Sylwia Więcek Członek komisji 
Krzysztof Ostrowski Członek komisji 

 
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 7 w Nowej Soli 
Marek Malinowski Przewodniczący 
Stanisław Obodziński Członek komisji 
Tadeusz Pawłowski Członek komisji 
Marcin Woźniak Członek komisji 
Dariusz Chorab Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 1 w Żaganiu 
Zbigniew Giepard Przewodniczący 
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Robert Kowal Członek komisji 
Robert Patela Członek komisji 
Rafał Malinowski Członek komisji 
Mariola Fijoł Członek komisji 
  
Skład komisji Egzaminacyjnej w Kole PZW nr 3 w Żaganiu 
Ryszard Morzecki Przewodniczący 
Wiesław Glin Członek komisji 
Emila Starzyńska Członek komisji 
  

3. Uchwała wchodzi w życie 18.06.2019. 

 

 

Sekretarz             Prezes 

    /-/            /-/                

   Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 24.06.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/6/2019 

z dnia 24.06.2019 r. 

 

 

 

w sprawie wniesienia pozwu przeciwko Zakładowi Remontowo–Budowlanemu 

GORBACZ o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Zagospodarowa-

nia i Ochrony Wód uchwala wniesienie pozwu przeciwko Zakładowi Remon-

towo – Budowlanemu GORBACZ w sprawie zwrotu niesłusznie zapłaconych 

kwot oraz podjęcie ugody z zakładem Remontowo-Montażowym MARTEX 

Grzegorz Chudy. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Zielonej 

Górze. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
   Sekretarz                       Prezes 

         /-/           /-/                

   Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

  

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 24.06.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/6/2019 

z dnia 24.06.2019 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie 

§ 47 pkt 16 Statutu PZW, zatwierdza regulaminy sportowe PZW Okręg w Zielonej 

Górze na rok 2019. 

2. Zmiany w regulaminów wymagają zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu 

3. Regulaminy stanowią załączniki od 1 do 4 uchwały. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 

2019 roku. 

 

         Sekretarz                       Prezes 

         /-/           /-/                

   Robert Jędrysiak        Mirosław Kamiński 

  

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr …/06/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

Regulamin 

drużynowych zawodów wędkarskich „Grand Prix”  

Okręgu PZW Zielona Góra na 2019 r. 

 

 

1. Punktacją objętych jest 6 imprez drużynowych  (6 zawodów „GPO”) - wykaz zawodów  

zaliczanych do klasyfikacji drużynowej „GPO” przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 
Nazwa imprezy 

 
Data Miejsce Uwagi 

1. Zawody Drużynowe "Puchar Wiosny" 28 kwietnia Odra - Krosno  

2. 
Zawody Drużynowe "Puchar Prezesa 

ZO PZW" 

26 maja Odra - Cigacice 
 

3. Zawody Drużynowe "Dzień Wędkarza" 23 czerwca Odra - Nowa Sól  

4. Zawody Drużynowe "Puchar Lata" 14 lipca Odra - Cigacice  

5. 
Zawody Drużynowe "Puchar 

Wiceprezesa ds. sportu" 

25 sierpnia Odra - Przewóz, Kleniczki 
 

6. 
Zawody Drużynowe "Zakończenie 

sezonu" 

15 września Odra - Krosno, Osiecznica 
 

2. Prawo startu mają 3 - osobowe drużyny z kół PZW Okręgu Zielona Góra + drużyny mieszane z 

różnych kół Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

3. Drużyna składa się z 3 zawodników z jednego koła PZW (bez podziału na kategorie) + drużyny 

mieszane z różnych kół PZW.  

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” 

- 120 zł jeśli wpłaty za drużynę dokonuje jej macierzyste koło, wpłata tylko i wyłącznie na konto 

Okręgu PZW Zielona Góra w terminie każdorazowo określonym w komunikacie. Termin ten 

uznany jest za ostateczny.  

- 147,60 zł jeśli drużyna wpłaca indywidualnie (opłata powiększona o podatek VAT), wpłata tylko 

i wyłącznie na konto Okręgu PZW Zielona Góra w terminie każdorazowo określonym w 

komunikacie. Termin ten uznany jest za ostateczny. 

6. W sporadycznych wypadkach (zdarzenie losowe) drużyna może wystartować w niepełnym 

składzie. Startują min. 2 osoby ale nagrodę otrzymują pomniejszoną o 1 zawodnika (startowe od 

drużyny bez zmian). 

7. 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 

zawodników w jednych z zawodów, drużyna sklasyfikowana zostanie jako nowa drużyna. 

8. Metoda łowienia – dowolna, na 1 wędkę (spławik, grunt, picker, bolonka, odległościówka) -

obowiązuje zakaz spinningowania i łowienia na „żywca”.  Z połowu wyłączona jest ukleja.  

9. Czas trwania zawodów 5 godzin – ustala Okręgowy Kapitanat Sportowy przed rozpoczęciem 

cyklu rozgrywek GPO.  



 

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

11. Sektor wędkarski – schemat:  

 
Sektor wędkowania         Sektor wędkowania        Sektor wędkowania 

 

           

                            

 

 

 

        3  drużyny 

 

         2  drużyny  

        

 

     

             1 drużyny 

 

 

 

  

12. Wszystkie zawody są rozgrywane na „żywej rybie”, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 

Połowu Ryb.  

13. 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), ciężarków, kamieni obciążających siatkę itp. lub 

poprzez udział zawodnika nieuprawnionego do startu. 

14. Długość wędki, ilość zanęty, wymiary platformy, długość siatki itp. z godnie z regulaminem 

organizacji sportu wędkarskiego. 

15. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z 

regulaminem PZW, drużyna nie ma prawa zmiany główki (stanowiska).  

16. Podczas ważenia ryb do sędziego dochodzi jeden zawodnik z przeciwnej (sąsiedniej) drużyny, 

który czytelnym podpisem na karcie startowej potwierdza prawidłową wagę złowionych ryb przez 

przeciwną drużynę (obowiązkowo). 

 
4  dr4 4 

drużyna         

   

 

 

 

 

       3  drużyna        2  drużyna  

 

       1   drużyna 

 

 

 

 
                                            Sędzia+zawodnik         Sędzia+zawodnik                  Sędzia+zawodnik 

                                                  3 drużyny                    2 drużyny                                1 drużyny 

                                               

17. Na wynik końcowy w/w zawodów wędkarskich składa się waga złowionych ryb przez 

zawodników danej drużyny (łączny wynik drużyny).  

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

19. Przy równej wadze złowionych ryb przez drużyny, do klasyfikacji końcowej zawodów „GPO”  

zajęte miejsca i punkty będą zaliczone exeqo,  ale w przypadku uzyskania równej ilości punktów  

za miejsca 1-6 w danych zawodach o kolejności zajętego miejsca rozstrzygnie losowanie (dot. 

nagród).  

18. W zawodach „GPO” drużynowo punktowane są wszystkie miejsca, obowiązuje punktacja 

malejąca zgodnie z poniższym wykazem.  

 punkty są liczone następująco: 

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. 

19. Zwycięzca drużyna, która zgromadzi najmniejszą ilość punktów (6 imprez z cyklu Grand Prix 

Okręgu ). 

20. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji „GPO” wygrywa drużyna, która 

zdobędzie największą ilość I, II, III miejsce itd.  

21. Punktacja do klasyfikacji kół PZW będzie obliczona z klasyfikacji ogólnej cyklu drużynowych 

„Grand Prix”. 

 

Będą liczone punkty jednej drużyny z koła PZW, która zajmie najwyższe miejsce w klasyfikacji 

końcowej „Grand Prix” Okręgu.  

Przykład: 

Klasyfikacja drużynowa kół PZW: 

I miejsce: Zielona Góra 10     - I drużyna  Klasyfikacja kół PZW: 

II miejsce: Zielona Góra 10   - III drużyna  I miejsce - koło PZW Zielona Góra 10  

III miejsce: Krosno Odrz. 3   - I drużyna  II – „ -     - koło PZW Krosno Od. 3 

IV miejsce : Nowa Sól 1        - I drużyna  III – „ -    - koło PZW Nowa Sól 1 

 

22. Nagrody: 

Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów wędkarskich: 

 I, II, III miejsce – koła PZW i zawodnicy otrzymują puchary  

 I miejsce   - 300,-zł x 3 

 II miejsce   - 250,-zł x 3 

 III miejsce  - 200,-zł x 3         Nagrody w formie bonów towarowych          

 IV miejsce  - 180,-zł x 3    w przypadku bonów sponsorowanych może być 

 V miejsce  - 150,-zł x 3      określony sklep do ich realizacji. 

 VI miejsce  - 120,-zł x 3   

 za złowienie największej ryby – puchar + bon towarowy 100,-zł  

Na koniec zawodów będą rozlosowane nagrody z asortymentu wędkarskiego ufundowane przez 

sponsorów lub Okręg PZW Zielona Góra (wśród wszystkich drużyn) - rodzaj i ilość według 

uznania OKS oraz nagrody „nie wędkarskie” (wśród wszystkich  zawodników) w ilości według 

uznania OKS w kwocie do 400,-zł. 

Uwaga: jeżeli zawodnik jest nieobecny nagrodę losuje się ponownie.  

 

23. Nagrody na zakończenie cyklu „Grand Prix” Okręgu  w klasyfikacji kół PZW:  

 I miejsce   – puchar + bon wartości  - 700,-zł    

 II miejsce  – puchar + bon wartości  - 600,-zł    

 III miejsce – puchar + bon wartości  - 500,-zł      

(jest to zwrot opłaty startowej pod warunkiem, że koło opłacało swojej drużynie start w zawodach, 

w przeciwnym przypadku zwrot otrzymuje drużyna) 

 

24. Nagrody drużynowe na zakończenie całego cyklu „Grand Prix” (klasyfikacja ogólna drużyn) 

 I - III miejsce : statuetki dla zawodników 

 I miejsce – start drużyny bez opłat startowych  w następnym roku rozgrywek  

 I   - miejsce   3 x 600,-zł 

 II  - miejsce   3 x 450,-zł 



 

 III - miejsce   3 x 300,-zł 

 IV-VI miejsce bony towarowe lub nagrody rzeczowe 

 Największa ryba: puchar + nagroda bon towarowy 200,-zł (indywidualnie) z 

wszystkich zawodów „GPO”. 

 Przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów. 

25. W trakcie sezonu może nastąpić uściślenie regulaminu.   

26. 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 

podanymi 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 

informacje można zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 45 37 333 lub pocztą 

elektroniczną e-mail sport@pzw.zgora.pl. drużyna zgłaszająca się do startu w imprezie „GPO” 

musi każdorazowo określić swoją przynależność do koła wędkarskiego lub drużyny mieszanej. 

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

otwarciem imprezy. 

27. Interpretacja regulaminu „GPO” należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego.  

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

29. Program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w odrębnym komunikacie 

wydanym przez organizatora.  

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

31. 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.  

32. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do klasyfikacji „GPO” jest Zarząd Okręgu 

PZW Zielona Góra. 

33. Regulamin Grand Prix Okręgu  wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu 

Rozporządzenia 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.  

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  

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


 

 

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 obowiązków podatkowych. 

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

uczestnika 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 

dopuszczony 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 dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

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

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

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

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

           

Wiceprezes ZO PZW 

                  ds. Sportu w Zielonej Górze 

 

  Mariusz Brzeziński 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr …/06/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

Regulamin 

spławikowych indywidualnych zawodów wędkarskich „Grand Prix” w kat. seniorów 

Okręgu PZW Zielona Góra na 2019 r. 

 

1. Wykaz zawodów zaliczanych do klasyfikacji indywidualnej „GPO” przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Uwagi * 

1. 
Zawody spławikowe "Otwarcie 

sezonu" 

14 kwietnia Obrzyca - Radowice, 

Sadowa/Zalew Czerwieńsk 
 

2.* 
Mistrzostwa Okręgu I tura 11 maja Zalew Czerwieńsk/Bóbr 

Raduszec 
 

3.* 
Mistrzostwa Okręgu II tura 12 maja Zalew Czerwieńsk/Bóbr 

Raduszec 
 

4.* 
Mistrzostwa Okręgu III tura 31 sierpnia Odra - Ciemnice 

(ściana)/Betony - Nowogród 
 

5.* 
Mistrzostwa Okręgu IV tura 1 września Odra - Ciemnice 

(ściana)/Betony - Nowogród 
 

6. 
Zawody Spławikowe 

"Zakończenie sezonu" 

29 września Zalew KARAŚ w Lubsku 
 

7.** 
Zawody spławikowe 

"MASTERS" 

6 października jez. Łagowskie 20 zawodn. 

GPO 2019 r. 

 

7** - prawo startu w zawodach „MASTERS” mają tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy 

ukończyli sezon 2019 zajmując miejsca w pierwszej 20  klasyfikacji GPO na rok 2019. 

 

2. Prawo startu w „GPO” mają zawodnicy z Okręgu PZW Zielona Góra w kat. seniorów, kobiet i 

juniorów.  

3. Okręgowy Kapitanat Sportowy dalej zwany jako OKS może zmienić miejsce i termin zawodów 

i jest zobowiązany do ogłoszenia tego faktu na stronach internetowych Okręgu PZW Zielona 

Góra. (w zakładce komunikaty).  

4. Połów uklei dopuszcza się w 4 imprezach zaliczanych do klasyfikacji „GPO” poz. 2 - 5 w tabeli 

powyżej. 

5. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie” zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 

Połowu Ryb. 

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

zostaje zdyskwalifikowany. 

7. Długość wędki, ilość zanęty, wymiar platformy - zgodnie z zasadami organizacji sportu 

wędkarskiego. 

8. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z 

regulaminem PZW, zawodnik nie ma prawa do zmiany stanowiska. 

9. Obowiązuje wpłata „opłaty startowej”: 



 

 

 50 zł od zawodnika, jeśli wpłaty dokonuje za zawodnika jego macierzyste koło, płatna 

wyłącznie na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 61,50 zł od zawodnika, jeśli zawodnik wpłaca indywidualnie (opłata powiększona o 

podatek VAT), płatna wyłącznie na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji „GPO” zajęli 

miejsca od 1-3. 

10. Nagrody w zawodach wędkarskich: 

 za zajęcie I-III miejsca puchary 

 za złowienie największej ryby – puchar + bon towarowy 100,-zł 

 I miejsce   –  300,-zł   IV miejsce    –  180,-zł 

 II miejsce  –  250,-zł                V  miejsce    –  150,-zł 

 III miejsce –  200,-zł   VI miejsce    –  120,-zł 

 w przypadku bonów sponsorowanych może zostać określony sklep do ich realizacji 

 losowanie nagród spośród wszystkich uczestników (brak wylosowanego zawodnika 

oznacza ponowne losowanie nagrody)  

 przewiduje się nagrody fundowane przez sponsorów 

11. W klasyfikacji końcowej „GPO” najlepsi zawodnicy od miejsca 1-3 otrzymują puchary a od 

miejsca 1-6 nagrody w postaci bonów towarowych.  

Bony towarowe o łącznej wartości 2.750 zł : 

 I miejsce     –    700 zł     IV miejsce  – 300 zł 

 II miejsce    –    600 zł     V miejsce  –  250 zł  

 III miejsce   –    500 zł     VI miejsce –  200 zł 

 nagroda za największą rybę – puchar + bon towarowy 200,-zł 

 pierwszych 3 zawodników z klasyfikacji „GPO” za 2019 r. zwolnionych jest z opłat za 

start w Grand Prix Okręgu w 2020 r. – (opłaty finansowane są z Okręgu PZW) 

 przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów 

12. Czas trwania zawodów wędkarskich „GPO” wynosi 4 godziny.  

13. Interpretacja regulaminu „GPO” należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego – sekcja 

spławikowa. 

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

15. Program minutowy będzie określony w odrębnych komunikatach wydanych przez 

organizatora. 

16. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału 

zawodników w zawodach z cyklu „GPO”: 

 Obowiązek zgłoszenia zawodnika telefonicznie 68 453 73 341 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 

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

18. Wszelkie sporne sprawy na zawodach wędkarskich, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga 

komisja sędziowska (3osoby). Skargi rozpatrywane zostaną po wpłaceniu wadium w wysokości 

opłaty startowej. 



 

 

19. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do „GPO” jest Zarząd Okręgu PZW. 

20. Regulamin Grand Prix Okręgu PZW Zielona Góra wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

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 

zawodnikowi 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 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. 

 

Punktacja roczna klasyfikacji indywidualnej Grand Prix Okręgu PZW Zielona Góra. 

 

1. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zdobyta w 5-ciu z 6-ciu 

tur zawodów (najsłabszy wynik jest odpisywany). 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane 

przez zawodnika w sektorze wszystkich zawodów GP Okręgu. Mniejsza suma punktów 

sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. 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. 

 

2. Klasyfikacja punktowa do GPO. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów (wagi 

ryb) zdobytych przez zawodnika. 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). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów 

sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub 

sektorze (przykład 1: 15 zawodników, jedenastu 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 zawodnik, 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). Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim 

miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej 

kategorii) plus 1. 

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 

uzależniona od ilości startujących zawodników (w wyjątkowych sytuacjach o zwiększeniu 



 

 

ilości osób startujących w sektorze decyduje sędzia główny zawodów w porozumieniu z 

OKS). 

 

 

 

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. Podczas zawodów wyniki 

obliczane są do 6 miejsca + największa ryba. Wszystkie wyniki dostępne będą na okręgowej 

stronie internetowej w zakładce „Wyniki zawodów”. Przy równej wadze ryb w sektorach, o 

wyższym miejscu sektorowym decyduje losowanie według 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 sektor Sektor A. 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, 

 

PUNKTACJA W MISTRZOSTWACH OKRĘGU. 

 

1. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są cztery zawody wędkarskie z cyklu GPO pogrubione 

i oznaczone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych (poz. 1-4). 

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. 

5. Nagrody za I, II, III miejsce przyznane zostaną puchary i medale. 

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

 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu 

Rozporządzenia 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 
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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.  

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  

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 obowiązków podatkowych. 

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

uczestnika 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 

dopuszczony 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 dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

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

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

Wiceprezes ZO PZW 

                  ds. Sportu w Zielonej Górze 

 

  Mariusz Brzeziński 
   

mailto:iodo@pzw.zgora.pl
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Załącznik nr 3 do uchwały nr …/06/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

ROZGRYWEK SPORTOWYCH ZIELONOGÓRSKIEGO OKRĘGU PZW 

W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ W ROKU 2019 

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

I.1. Roczny cykl rozgrywek sportowych obejmuje 9 imprez spinningowych rozgrywanych na 

łowiskach Okręgu:  

 Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Okręgu – jako cykl 3 zawodów 

jednodniowych  jednoturowych, 

 Spinningowe Grand Prix Okręgu – jako cykl 5 zawodów jednodniowych 

jednoturowych (w tym 3 zawody o Mistrzostwo Okręgu), 

 Spinningowe Mistrzostwa Okręgu „Teamów” – jako cykl 3 zawodów drużynowych 

jednodniowych jednoturowych, 

 Zawody Spinningowe ”MASTERS” – zawody dla najlepszych 20 wędkarzy z GPO. 

Terminy imprez, łowisko i odpowiedzialnych za organizację określa Kalendarz Imprez 

Wędkarskich Okręgu na dany rok.  

I.2. Wszystkie tury zawodów są jednakowe czasowo, a czas trwania jednej tury wynosi 

7 godzin. Długość tury zawodów określa organizator w komunikacie organizacyjnym 

o zawodach. Tura może być skrócona z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub 

przyczyn losowych. 

I.3. Wszystkie zawody spinningowe w Okręgu są rozgrywane w oparciu o aktualny 

Regulaminu Rozgrywek Sportowych Zielonogórskiego Okręgu PZW w dyscyplinie 

spinningowej. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie stosuje się obowiązujące 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) Część II.3 Regulamin zawodów 

w wędkarstwie spinningowym (zwanego dalej „Regulaminem”). Wszystkie zawody są 

rozgrywane metodą „na żywej rybie”.  

I.4. Do połowu dopuszcza się gatunki ryb określone w pkt. 7.8. ZOSW Część II.3 

„Regulaminu” z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w RAPR.  

Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości: 

- 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. 

Obowiązuje następująca punktacja: 

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

1100 pkt. 
100 pkt. 
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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 potokowy, tęczowy i źródlany:  
 - 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. 

I.5. Wszelkie zmiany dotyczące wymiarów i okresów ochronnych mogą być wprowadzone 

wyłącznie przed rozpoczęciem rocznego cyklu rozgrywek. 

I.6. Terenem zawodów są łowiska użytkowane przez Zielonogórski Okręg PZW, które 

podlegają wyłączeniu z powszechnego wędkowania na czas trwania zawodów. Nie 

obowiązuje pkt 6.5. ZOSW Część II.3 Regulaminu. 

I.7. Organizatorzy imprez, o których mowa w pkt. I.1, są odpowiedzialni 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.  

I.8. Organizatorzy zawodów wymienionych w pkt. I.1 zobowiązani są zamieścić 

w komunikacie o zawodach: datę i miejsce zawodów, łowisko zastępcze, określić teren 

zawodów, ilość tur i czas ich trwania, czas i miejsce zbiórki, wysokość opłaty startowej 

i sposób jej wniesienia oraz minutowy program zawodów. Komunikat o zawodach należy 

podać do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed planowaną datą zawodów. 

Informację o zmianie łowiska należy ogłosić publicznie na co najmniej 3 dni przed terminem 

zawodów.  

I.9. Sędzią Głównym zawodów jest wyznaczony sędzia klasy krajowej, który odpowiada za 

prawidłowy przebieg zawodów i za końcowe wyniki. Sędziego powołuje Okręgowy Kapitanat 

Sportowy na wniosek Kolegium Sędziów. 

I.10. Każdy zawodnik musi posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z metodą 

i rodzajem łowiska, a ponadto siatkę z tkaniny z obręczą, do przechowywania ryb w stanie 

żywym w łowisku do czasu przybycia sędziego miarowego.  

I.11. Tryb postępowania zawodnika ze złowioną rybą określają ZOSW Część II.3 

„Regulaminu”.  

I.12. Warunkiem udziału w zawodach jest:  

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

na warunkach określonych w komunikacie, z podaniem ilości startujących 

zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
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 Wniesienie stosownej składki 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 będą przyjmowane tylko za zgodą organizatora 

zawodów. W przypadku wpłaty gotówkowej, opłata może być podwyższona o kwotę podatku. 

I.13. W każdych zawodach (turze) określonych w pkt. I.1 punkty tzw. miarowe przyznaje się 

za długość ryby danego gatunku mierzoną z dokładnością 1 mm, a wynik końcowy jest sumą 

punktów za złowione ryby. Do wyniku końcowego można zaliczyć nie więcej niż 15 sztuk 

wybranych przez zawodnika ryb, dopuszczonych do połowu. Przy równej ilości punktów 

więcej niż jednego zawodnika, o lokacie decyduje najdłuższa złowiona ryba, a przy dalszej 

równości przyznaje się lokatę ex aequo. Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą zdobyczą 

punktową.  

I.14. Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów i juniorów (nie mniej niż 3 juniorów 

w zawodach).  

 

Rozdział II – INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU.  

II.1. Organizatorem cyklu imprez o Indywidualne Spinningowe Mistrzostwo Okręgu jest 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze, a odpowiedzialnym za 

organizację tych imprez jest Wiceprezes ds. Sportowych Zarządu Okręgu PZW w Zielonej 

Górze.  

II.2. Prawo startu w cyklu zawodów o Mistrzostwo Okręgu mają wszyscy członkowie klubów 

i kół z terenu Okręgu PZW w Zielonej Górze, a gościnnie również z kół i klubów ościennych 

okręgów PZW bez prawa ubiegania się o tytuły i klasyfikacje w Zielonogórskim Okręgu PZW. 

II.3. 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.  

II.4. Do cyklu imprez o Indywidualne Spinningowe Mistrzostwo Okręgu w roku 2019 zalicza 

się następujące zawody:  

 Puchar Odry, 

 Puchar Lata, 

 Puchar Wiceprezesa ZO ds. sportowych.  

II.5. W cyklu zawodów o Mistrzostwo Okręgu zawodnik jest zobowiązany przez okres 30 

minut łowić w wylosowanym podsektorze później może łowić w granicach całego terenu 

zawodów. W związku z powyższym organizator ma obowiązek podzielenia terenu zawodów 

na podsektory. 

Wariant 1: jeżeli zawody odbywają się na rzece Odrze, wtedy podsektor stanowi 1 główka 

(ostroga rzeki). Organizator przed rozpoczęciem zawodów (tury) przeprowadza losowanie 
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podsektorów i przyporządkowuje każdemu zawodnikowi jeden podsektor. W tym wariancie 

zawodnicy wyruszają na teren zawodów jednocześnie. Na zajęcie przygotowanych 

podsektorów i przygotowanie do zawodów organizator musi zapewnić zawodnikowi 30 minut. 

Wariant 2: Organizator dzieli teren zawodów na podsektory długości około 500 do 600 

metrów lustra wody (5 do 6-ciu główek). W każdym podsektorze wędkuje 5 do 6-ciu 

zawodników. Podsektory oznaczane są A,B,C,… lub I, II, III,… . Po wylosowaniu numerów 

startowych zawodnicy otrzymują karty startowe i wypuszczani są na podsektory kolejno, 

zaczynając od najniższego numeru startowego w odstępach 15 sekund. Pierwszeństwo 

wyboru główki w podsektorze posiada zawodnik o niższym numerze startowym w czasie 

pierwszych 15 minut. Później ta zasada przestaje obowiązywać. 

Przykładowy podział terenu zawodów na podsektory: 

a) 37 startujących zawodników, 37 : 5 = 7,4 wtedy cyfrę po przecinku dzielimy przez 2  

(4 : 2 = 2) stąd 2 podsektory po 6 zawodników/główek. Cyfrę przed przecinkiem 

pomniejszamy o dwa podsektory z 6-cioma zawodnikami 7 - 2 = 5 x 5 

zawodników/główek. Razem 7 podsektorów, w tym 2 po 6 zawodników/główek + 5 

podsektorów po 5 zawodników/główek. 

b) 49 startujących, 49 : 5 = 9,8, stąd 8 : 2 = 4 podsektory x 6 zawodników/główek oraz    

9 - 4 = 5 x 5 zawodników/główek. Razem 9 podsektorów, w tym 4 po 6 

zawodników/główek i 5 podsektorów po 5 zawodników/główek.  

II.6. Mistrzem Okręgu na rok 2019 w danej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który 

uzyskał najniższą sumę lokat z 3-ch imprez. Kolejne miejsca i tytuły I i II Wicemistrza Okręgu 

uzyskują zawodnicy o odpowiednio większej sumie lokat z trzech imprez wchodzących do 

cyklu o Mistrzostwo Okręgu.  

II.7. Przy równej sumie lokat, o zajętym miejscu w Mistrzostwach Okręgu decydują kolejno: 

większa suma punktów miarowych z 3-ch imprez, przy dalszej równości najdłuższa złowiona 

ryba w cyklu zawodów zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw Okręgu. Dalsza równość, to 

lokata ex aequo. 

II.8. Zawodnik nieobecny lub zdyskwalifikowany w turze zawodów otrzymuje liczbę punktów 

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

zawodów uzyskał zerowe konto punktów miarowych, lub został zdyskwalifikowany w całych 

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

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

Okręg w tegorocznych Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Polski. Warunkiem 

udziału w Mistrzostwach Polski jest posiadanie licencji zawodnika i aktualnych badań 

lekarskich dopuszczających do startu w zawodach.  

II.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. 
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II.11. Wyniki końcowe zawodników sklasyfikowanych w poszczególnych imprezach na 

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

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

 

Rozdział III – SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU TEAMÓW ( z łódek )  

III.1. Organizatorem Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów jest Zarząd Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze, a odpowiedzialnym za organizację 

imprez jest Wiceprezes Okręgu PZW ds. Sportowych. Zawody są rozgrywane w kategorii 

seniorów, jako 3 oddzielne imprezy Grand Prix Okręgu PZW Zielona Góra Teamów z łódek, 

w 7-godzinnych turach (każda tura na innym łowisku bez podziału na sektory).   

III.2. Do cyklu imprez o Spinningowe Mistrzostwo Okręgu Teamów z łodzi w 2019 roku 

wchodzą: 

 Zawody spinningowe na jeziorze Paklicko Wielkie, 

 Zawody spinningowe na jeziorze Łagowskim, 

 Zawody spinningowe na jeziorze Giełt (Głębokie). 

III.3 Prawo startu w zawodach mają 2 osobowe drużyny (teamy) z terenu zielonogórskiego 

Okręgu PZW.  

III.4. Punktacja w zawodach (w turze cyklu) zgodnie z pkt I.13 niniejszego regulaminu. Ryby 

łowione w zawodach i punkty miarowe zgodnie z pkt I.4. Team posiada jedną wspólną kartę 

startową do której wpisywane są wymiary złowionych ryb. 

III.5. W części nieujętej w niniejszym regulaminie mają zastosowanie ZOSW Część II.3 

Regulaminu, z wyłączeniem pkt 6.5. Teren zawodów. 

III.6. Opłaty startowe w zawodach ponoszą startujące drużyny lub macierzyste koła i kluby 

po uzgodnieniu z zawodnikami. W skład Teamu mogą wchodzić wyłącznie osoby 

pełnoletnie. 

III.7. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m i muszą 

być wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami przepisów 

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

III.8. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada Team! 

III.9. Organizator nie zabezpiecza łodzi, silników oraz sprzętu ratowniczego (kamizelek, 

kotwic itp.) 

III.10. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna 

powołana przez sędziego głównego lub sędzia główny osobiście. 

III.11. Obowiązują następujące sygnały: 

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury 

zawodów i oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających na łowisko. 

Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca; 

 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów; 
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 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tuty zawodów. Po trzecim sygnale teamy mają 

30 minut na zdanie kart startowych sędziemu. 

III.12. W każdych zawodach obowiązuje oddzielne losowanie numerów startowych. 

III.13. Nagrody honorowe i rzeczowe przyznawane w każdych zawodach z cyklu Grand Prix 

wchodzących w skład Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów: 

 Puchary i dyplomy za 1÷3 miejsca dla Teamów, dyplomy za miejsca 4-6, 

 bony wartościowe za miejsca 1-3 według klucza podziału: 1m. 540 zł (po 270 zł dla 

zawodnika teamu), 2m. 460 zł (po 230 zł dla zawodnika teamu), 3m. 400 zł (po 200 zł 

dla zawodnika teamu). 

 Bon o wartości 100 zł dla łowcy najdłuższej ryby. 

III.14. Spinningowym Mistrzem Okręgu Teamów na dany rok zostaje Team, który 

w końcowej klasyfikacji cyklu zawodów uzyskał najniższą sumę lokat (punktów turowych).     

I i II Wicemistrzem Okręgu zostają Teamy, które uzyskały odpowiednio większą sumę lokat 

(punktów turowych). 

III.15. Spinningowy Mistrz Okręgu Teamów reprezentuje Okręg w tegorocznych 

Spinningowych Mistrzostwach Polski Teamów.  

III.16. W całym cyklu zawodów nagradza się 3 lokaty drużynowe. Spinningowy Mistrz Okręgu 

Teamów oraz I i II Wicemistrz Okręgu Teamów otrzymują puchary i medale.                    

Bony wartościowe za miejsca 1-3 według klucza podziału 1m. 2 x 400 zł,  2m. 2 x 300 zł,  

3m. 2 x 200 zł. Bon o wartości 100 zł za najdłuższą rybę złowioną w całym cyklu zawodów. 

 

Rozdział IV – ZAWODY SPINNINGOWE z cyklu GRAND PRIX OKRĘGU.  

IV.1. Organizatorem zawodów spinningowych z cyklu Grand Prix Okręgu jest Okręgowy 

Kapitanat Sportowy. Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych imprez GP jest 

przewodniczący OKS, w porozumieniu z prezesami klubów, którzy są współorganizatorami 

zawodów.  

IV.2. Do Grand Prix Okręgu zalicza się następujące imprezy spinningowe:  

 Puchar Ziemi Lubuskiej, organizowany przez Zarząd WKS KLEŃ Sulechów pod 

nadzorem OKS.  

 Trzy imprezy z cyklu o Indywidualne Spinningowe Mistrzostwo Okręgu               

(patrz- rozdział II).  

 Zakończenie Sezonu, organizowane przez sekcję spinningową OKS w Zielonej 

Górze. 

IV.3. Prawo startu w zawodach Grand Prix mają wszyscy członkowie klubów i kół z terenu 

Okręgu PZW w Zielonej Górze, a gościnnie również z kół i klubów ościennych okręgów PZW 

bez prawa ubiegania się o tytuły i klasyfikacje w Zielonogórskim Okręgu PZW. Uczestnik 
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zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z metodą i rodzajem 

łowiska.  

IV.4. Opłaty startowe w zawodach ponoszą za swoich zawodników macierzyste koła i kluby 

lub indywidualnie zawodnicy w porozumieniu z zarządami macierzystych jednostek.  

IV.5. Wyznaczony teren zawodów nie podlega podziałowi na sektory i podsektory. 

Zawodnicy na teren zawodów wyruszają: 

1) jednocześnie, z co najmniej dwóch punktów wyznaczonych przez organizatora; 

2) według ustalonej kolejności, co 15 sekund, z jednego punktu, który znajduje się 

w centralnej części terenu zawodów. 

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. 

IV.6. Punktacja w poszczególnych zawodach (turach) z cyklu GPO zgodnie z pkt I.13 

niniejszego regulaminu. 

IV.7. 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 przyznając:  

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

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. 

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 zaliczanych do 

GPO. 

Przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsce ex-aequo. 

 

IV.8.   Nagrody honorowe i rzeczowe przyznawane w każdych zawodach z cyklu Grand Prix:  

 puchary za 1÷3 miejsce seniorów i dla zwycięzcy w kategorii juniorów.  
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 bony wartościowe za 6 lokat seniorów i za 3 lokaty juniorów o wartości 1.540, złotych 

według klucza podziału: seniorzy: 1m. 270 zł, 2m. 230 zł, 3m. 200 zł, 4m. 150 zł. 5m. 

120 zł, 6m. 100 zł, juniorzy: 1m. 150 zł. 2m. 120 zł. 3m. 100 zł. oraz bon wartościowy 

100 złotych za najdłuższą rybę zawodów  

 Wśród zawodników obecnych na zakończeniu każdej tury zawodów jest możliwe 

losowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsora rozgrywek GPO, 

stosownie do zawartej umowy pomiędzy sponsorem, a Okręgiem PZW w Zielonej 

Górze. Dopuszcza się również nagrody od innych fundatorów.  

IV.9.  Zwycięzcy rocznej klasyfikacji Grand Prix zajmujący miejsca 1 ÷ 6 w grupie seniorów 

i 1 ÷ 3 juniorów otrzymują:  

 Puchary za miejsca 1÷3 seniorów i za miejsca 1÷3 juniorów.  

 Dyplomy honorowe za lokatę oraz bony wartościowe o łącznej wartości 2.750,- zł.  

 I miejsce – 700,-zł,  IV miejsce – 300,-zł  

 II miejsce – 600,-zł,  V miejsce – 250,-zł  

 III miejsce - 500,-zł , VI miejsce – 200,-zł  

 Dla juniorów 3 bony o wartości : 1 m.- 200,-zł. 2 m.-150,-zł. 3 m-100,-zł  

 Statuetka stylizowana z rybą i bon wartościowy 200,- zł dla łowcy najdłuższej ryby 

z rocznego cyklu rozgrywek.  

 Zwycięska trójka seniorów w końcowej klasyfikacji Grand Prix Okręgu ma 

zagwarantowany w następnym roku udział we wszystkich zawodach Grand Prix 

Okręgu bez wnoszenia opłat startowych (pokrywa Okręg PZW). 

Rozdział V – ZAWODY SPINNINGOWE „MASTERS”  

V.1. Zawody spinningowe „Masters” rozgrywane są w terminie i miejscu podanym 

w Okręgowym Kalendarzu Imprez wędkarskich na dany rok. W zawodach udział bierze tylko 

pierwsza 20-tka zawodników z klasyfikacji GPO w danym roku. W zawodach nie mogą brać 

udziału zawodnicy spoza pierwszej dwudziestki. Zawody oparte są o zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie!  

Rozdział VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

VI.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 zawodów, w tym na posiłek uczestników.  

VI.2. Wszystkie opłaty startowe z rocznego cyklu rozgrywek pobiera i rozlicza Okręg PZW 

w Zielonej Górze.  

VI.3. 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 
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 w mistrzostwach teamów z łodzi – 100,00 złotych od pary przez koło, indywidualnie 

123 zł 

VI.4. We wszystkich zawodach wymienionych w pkt. I.1 mogą być wręczane zawodnikom 

nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez sponsorów lub fundatorów imprezy.  

VI.5. 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 wymienionych w pkt. I.1 rozliczają koszty tych imprez 

w Zielonogórskim Okręgu PZW. Dotyczy to również subwencji z jednostek samorządowych 

przekazywanych na poszczególne imprezy, oraz nagród honorowych i rzeczowych 

otrzymywanych od sponsorów zawodów.  

VI.6. Finansowanie zawodów mistrzowskich i Grand Prix na dany rok odbywa się na 

podstawie preliminarza Okręgu, a ewentualne wypracowane nadwyżki zwiększają fundusz 

Sekcji Spinningowej przeznaczony na nagrody w końcowej klasyfikacji.  

VI.7. Organizatorzy zawodów są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości sędziów 

miarowych, a Okręg PZW do zapewnienia sędziom wynagrodzenia oraz do zwrotu kosztów 

podróży wg ustalonych zasad.  

VI.8. Po terenie zawodów zawodnicy poruszają się pieszo. Dopuszcza się dojazd 

zawodników do miejsca wejścia (startu) na teren zawodów i powrót do Sekretariatu 

zawodów. Odległości między wędkującymi zawodnikami > 50 m.  

VI.9. Zaleca się stosowanie przynęt o haczykach i kotwicach bez zadziorowych lub 

z przygiętym zadziorem. 

VI.10. Zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji w turze:  

 Treningu na łowisku będącym terenem rozgrywania zawodów w okresie sześciu dni  

poprzedzających termin zawodów.  

 Rezerwacji miejsc wędkowania.  

 Wybiórczego traktowania zawodników w dostępie do łowiska, oraz wybiórczego 

zmniejszania odległości między wędkującymi zawodnikami. 

W pozostałych przypadkach mają zastosowanie ZOSW część II.3 „Regulaminu”, pkt 8,9.  

Dyskwalifikację stosuje sędzia główny zawodów po jednorazowym zwróceniu uwagi 

zawodnikowi. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać 

zawodnika dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 10 punktów turowych. 

VI.11. 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 odwołanie na piśmie do sędziego głównego. W przypadku uznania 

odwołania przysługuje natychmiastowy zwrot wpłaconej kwoty.  

VI.12. Wszystkie drużyny i indywidualni zawodnicy obowiązani są przebywać na terenie 

Sekretariatu zawodów do czasu oficjalnego zamknięcia imprezy.  
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VI.13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się ZOSW część II.3 

„Regulaminu”. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji sekcji 

spinningowej Okręgowego Kapitanatu Sportowego w Zielonej Górze.  

VI.14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich 

organizatorów zawodów spinningowych na łowiskach Zielonogórskiego Okręgu PZW w roku 

2019. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ROZGRYWEK SPORTOWYCH ZIELONOGÓRSKIEGO 

OKRĘGU PZW W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ na rok 2019 

1. Kalendarz imprez Okręgu PZW Zielona Góra na rok 2019 

DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu 

Rozporządzenia 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.  

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  

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 

obowiązków podatkowych. 

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

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 dopuszczony 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 dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

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

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:iodo@pzw.zgora.pl
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Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 



 

Załącznik nr 4 do uchwały nr …/06/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH PARAMI 

O PUCHAR OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE 
 

1. Punktacją obejmuje 5 imprez zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Okręgu. 

2. Prawo startu mają 2 – osobowe drużyny z kół PZW (dopuszcza się drużyny mieszane). 

3. Pierwszeństwo startu mają drużyny, które wniosą opłatę jednorazową za cały cykl zawodów.  

4. Organizator może wprowadzić ograniczenia ilości startujących drużyn (decyduje kolejność 

zgłoszeń i wpłat). 

5. Ilość startujących drużyn określa pojemność łowiska i ograniczenia, które wnosi właściciel. 

6. Zawodnicy wędkują na jedną wędkę w obrębie swojego stanowiska metodą picker, feeder, 

grunt. 

7. Zawodnicy stają na stanowisku po lewej i prawej stronie numerka. 

8. Dopuszcza się zmianę zawodnika podczas całego cyklu (1 raz) – w jednych zawodach. 

9. Dopuszcza się start drużyny w niekompletnym składzie (pełna opłata startowa, nagrody 

pomniejszone, połów na 1 wędkę). 

10. W przypadku braku zawodnika w drużynie w trzech zawodach, w razie zdobycia nagrody na 

zakończenie cyklu GPK nagroda zostanie pomniejszona. 

11. Ze względów organizacyjnych organizator może ograniczyć odległość wędkowania. Łazy do 

40m, Sączkowo (podane w późniejszym terminie).  

12. Organizator zapewnia przymiary do odmierzania odległości (od haczyka do szczytówki). 

13. Jeżeli zawodnik przekroczy odległość ustaloną przez organizatora zostanie ukarany dodaniem 

1 pkt w klasyfikacji sektorowej. 

14. Jeżeli zawodnik odmówi zmierzenia odległości zostaje zdyskwalifikowany. 

15. Jeżeli zawodnik pomimo uwag sędziego będzie łowił dalej (nie dostosuje się do decyzji 

sędziego) zostanie zdyskwalifikowana cała drużyna z zakazem startu w następnych zawodach 

cyklu GPK. 

16. Obowiązek posiadania mat lub worka foliowego, ręcznika, itp. 

17. Mile widziane haczyki bezzadziorowe i płyn do dezynfekcji. 

18. Siatka do przechowywania ryb minimum 3 m. 

19. Nęcenie tylko koszykiem zanętowym o maksymalnych wymiarach 5 x 7 cm i podajnikami. 

20. Możliwość używania materiałów PVA (worki, rękawy) maksymalny wymiar 5 x 7 cm. 

21. Sędzia ma prawo ważyć ryby podczas zawodów (niezastosowanie się do polecenia skutkuję 1 

pkt. karnym). 

22. Zabrania się nęcenia ręką, procą, rakietą, łopatką itp. 

23. Zabrania się stosowania markerów i echo sąd, itp. 

24. Ostateczną decyzje podczas wędkowania podejmuje sędzia główny – jego decyzji należy się 

bezwzględnie podporządkować (karny punkt). 



 

25. Sprawy sporne rozstrzyga komisja tj. sędzia główny i dwóch członków OKS, lub komisja 

powołana przed zawodami. 

26. Kierunek wędkowania: od wyznaczonej linii brzegowej pod kątem 90 stopni przed siebie. 

27. Zawodnicy mogą pomagać sobie podczas podbierania holowanej ryby w obrębie swojego 

stanowiska. 

28. Zacięta ryba może przekroczyć wyznaczoną strefę podczas holowania. 

29. Zawody rozgrywane są w jednej turze: czas trwania zawodów – 8 godzin lub w dwóch turach 

po 4 godziny. 

30. Zawodnicy wędkują w sektorach (punktacja sektorowa) patrz regulamin zawodów GP 

indywidualnych (Zasady ogólne ustalania wyników zawodów wędkarskich ) pkt.1 i pkt. 2. 

31. Ilość sektorów ustala organizator (zależy od ukształtowania łowiska). 

32. Na zawodach łowimy wszystkie gatunki ryb dostępne w łowisku, warunkiem jest minimalny 

wymiar 25 cm. 

33. Ustalenie wyników na zawodach: zawodnicy otrzymują 1 pkt.za każdy gram złowionych ryb. 

Wyniki zawodów w klasyfikacji par ustala się z punktacji ujemnej sektorowej, następnie 

wyższa waga ryb. W przypadku równej wadze złowionych ryb w sektorze (do nagród) 

decyduje losowanie. 

34. Ustalenie końcowej klasyfikacji GPK. 

Zwycięża drużyna, która zgromadzi najmniejszą ilość punktów z 5 zawodów (punktacja 

sektorowa) lub 5 zawodów – punktacja sektorowa, liczona podwójnie przy zmianie sektorów 

po 4 godzinach wędkowania. 

35. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji GPK wygrywa drużyna, która 

zdobędzie największą ilość I, II, III miejsc, itd. następnie waga złowionych ryb z wszystkich 

zawodów. 

36. Nagrody : 

Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów wędkarskich : 

I, II, III miejsce – zawodnicy otrzymują puchary + Największa RYBA 

 

I miejsce  - 300 zł x 2 

II miejsce  - 250 zł x 2 

III  miejsce  - 200 zł x 2 

IV miejsce  - 180 zł x 2 

V miejsce  - 150 zł x 2 

VI miejsce  - 120 zł x 2 

Największa RYBA - 100 zł x 1 

 

37. Nagrody drużynowe na zakończenie całego cyklu „Grand Prix” (klasyfikacja ogólna drużyn). 

I, II, III miejsce – puchar dla zawodników + Największa RYBA 

 

I miejsce  - 600 zł x 2 



 

II miejsce  - 450 zł x 2 

III miejsce  - 400 zł x 2 

Największa RYBA - 200 zł. 

 

Po uwzględnieniu rabatów nagrodzone zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej GPK od IV do 

VI: 

IV miejsce  - 350 zł x 2 

V miejsce  - 300 zł x 2 

VI miejsce  - 250 zł x 2 

 

38. W trakcie sezonu może nastąpić uściślenie regulaminu. 

39. Interpretacja regulaminu GPK należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 

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

41. Program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w odrębnym komunikacie 

wydanym przez organizatora. 

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

DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu 

Rozporządzenia 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.  

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  

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 

obowiązków podatkowych. 

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

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 dopuszczony 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.  

mailto:iodo@pzw.zgora.pl


 

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

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

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

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

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

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

UWAGA ! 

Udział w zawodach jest dobrowolny, a nie obowiązkowy. 

 

Wiceprezes ZO PZW 

                  ds. Sportu w Zielonej Górze 

 

  Mariusz Brzeziński  


