
 
R E G U L A M I N 

 

spławikowych  zawodów wędkarskich  

„ ZŁOTA  RYBKA 2015” 

 

1.Organizator. 
Organizatorem imprezy jest Zarząd Okręgu PZW Zielona Góra oraz Urząd Miasta w Nowej Soli. 

2.Uczestnicy. 

W zawodach wędkarskich „Złota Rybka” biorą udział zawodnicy, posiadający opłacona składkę okręgową na 

dany rok. 
Uczestnicy zawodów „Złota Rybka” podzieleni zostaną na 5 grup klasyfikacyjnych. 

I grupa     - „Mini Złota Rybka” – dzieci w dwóch grupach wiekowych (do lat 10 i 11 – 14), klasyfikacja 

indywidualna, czas trwania zawodów 2 godziny. Zgłoszenia w dniu imprezy w sekretariacie zawodów. 
Dozwolony jest połów uklei.  

II grupa    - Juniorzy U-18 ( zawodnicy do lat 18 ). Klasyfikacja indywidualna, czas trwania zawodów 3 

godziny. Zgłoszenia w dniu imprezy w sekretariacie zawodów. Dozwolony jest połów uklei.  
III grupa   - Kobiety.  Klasyfikacja indywidualna, czas trwania zawodów 3 godziny. Dozwolony jest połów 

uklei. Zgłoszenia muszą zostać potwierdzone wpłatą opłaty startowej na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

Zawodnicy z grupy I-III wędkować będą za zbiorniku wodnym „Kacza Górka”. 

IV grupa   - Seniorzy. (Zawody pokazowe). Klasyfikacja indywidualna. Czas trwania zawodów 3 godziny.      
Połów uklei zabroniony. Terenem zawodów będzie rzeka „Odra” – (ściana). Prawo startu w tej kategorii mają 

zawodnicy startujący w zawodach z cyklu „Grand Prix” Okręgu + zaproszeni goście. Ilość startujących 

zawodników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą opłaty startowej na konto 
Okręgu PZW w Zielonej Górze. Dopuszcza się start kobiet i juniorów z Grand Prix Okręgu.  

V grupa    - Drużynowo - rzeka Odra (główki). Po losowaniu nie ma możliwości zmiany główki. Startuje 

dowolna ilość 3-osobowych drużyn z kół PZW Okręgu Zielona Góra + zaproszone drużyny. Ilość drużyn 

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą opłaty startowej na konto Okręgu PZW w 
Zielonej Górze.   

 drużyna składa się z 3 zawodników z jednego koła PZW (bez podziału na kategorie) 

 drużyna otrzymuje do dyspozycji 1 wylosowaną  główkę 

 drużyna wędkuje w obrębie swojego sektora  
            Sektor wędkowania         Sektor wędkowania        Sektor wędkowania 

 

           

    i.t.d.                        

 
 

 

        3  drużyny 

 

         2  drużyny  

        

 

     

             1 drużyny 

 

 

 

 

 metoda łowienia dowolna – na 1 wędkę tj. spławik, picker, grunt, bolonka, odległościówka ( z wyłączeniem 

na „żywca” i spinning)  

 z połowu wyłączona jest ukleja 

 czas trwania zawodów 4 godziny 

 zawody rozgrywane są na żywej rybie, po zważeniu ryby zostają wypuszczone do wody, drużyna ,która tego 

nie uczyni zostaje zdyskwalifikowana  

 obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb 

 

3.Koszty imprezy. 
- koszty organizacyjne imprezy „Złota Rybka” pokrywa organizator. 

- koszty osobowe zawodników, sędziów, opiekunów pokrywają koła PZW wg. uznania. 

Organizator pobiera od zawodników opłatę startową, której wysokość podana jest każdorazowo w  komunikacie 
przesłanym do kół PZW. 

      

4.Zgłoszenie startu. 

Z racji ograniczonej ilości miejsc uczestników w grupie III, IV i V obowiązują zapisy w biurze ZO PZW do 
dnia 26.05.2015 r. Potwierdzeniem startu będzie uiszczenie opłaty startowej do dnia 26.05.2015 r. przelewem 

bankowym na konto Okręgu – decyduje kolejność zgłoszeń. 

g
łó
w
k

a
 

g
łó
w
k

a
 

 

g
łó
w
k

a
 

 



Opłata startowa wynosi: od drużyny 60 zł, seniorzy 20 zł, kobiety 10 zł. (zawodnicy „Mini Złotej Rybki” oraz 
juniorzy - bezpłatnie).  

 

 

Wpłaty należy dokonać wpisując:  
- kwotę: w zależności od kategorii, nazwę zleceniodawcy ( imię i nazwisko lub imiona i nazwiska zawodników 

całej drużyny) 

- tytuł: opłata startowa „Złota Rybka” – indywidualna, opłata startowa „Złota Rybka” drużynowa (nazwa 
drużyny koła PZW) lub  opłata startowa „Złota Rybka” – kobiety.  

      

5.Ryby. 
Podczas zawodów można łowić wszystkie ryby, które w dniu zawodów nie posiadają okresu ochronnego z 

zachowaniem wymiarów  ochronnych zastrzeżonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Dla okonia 

ustalono wymiar ochronny 15 cm. Z połowu w  zawodach wyłączona jest ukleja /dopuszcza się połów uklei  dla 

kobiet i juniorów oraz w zawodach „Mini Złota Rybka”/. Ryby należy przechowywać w stanie żywym 
/obowiązuje posiadanie siatek /. Ważenie ryb odbywa się na stanowisku wędkarza, obowiązuje zakaz 

wyjmowania siatek z wody do czasu przybycia komisji wagowej, / nie przestrzeganie tego wymogu grozi 

dyskwalifikacją zawodnika./. Ryby po zważeniu są z powrotem wpuszczane do wody / bez liczenia sztuk /. 

6. Reklamacje. 

Organizator powołuje Komisje Odwoławczą, której skład podany zostanie na odprawie zawodników.  

Reklamacje mogą składać zawodnicy, kierownicy ekip lub trenerzy po wpłaceniu wadium w wysokości 
trzykrotnej wartości opłaty startowej. 

7. Nagrody. 

Ustala się następujące nagrody: 

       - klasyfikacja drużynowa -    nagradzane miejsca od I – XV ( 3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy)  
       - kategoria seniorów            -   nagradzanych jest 6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy) 

       - kategoria kobiet                 -   nagradzane są 3 miejsca (3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy)  

       - kategoria juniorów             -   nagradzanych jest 6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy) 
       - „Mini Złota Rybka”  -   nagradzanych jest: 

      * do 10 lat:  6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy)  

      * 11 – 14 lat:  6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy) 

      - upominki dla wszystkich uczestników „Mini” 
      - we wszystkich kategoriach nagradzana pucharem zostanie „największa ryba”  

- inne klasyfikacje według uznania sponsorów, 

8. Postanowienia końcowe. 
Po zakończeniu zawodów obowiązuje zakaz opuszczania stanowiska do czasu przybycia komisji wagowej. Brak 

zawodnika na stanowisku podczas ważenia ryb powoduje  dyskwalifikację całej drużyny. 

9.Uwagi. 
Wszelkie spory wynikłe w trakcie zawodów a nie ujęte w regulaminie „Złotej Rybki”   rozstrzyga Główna 

Komisja Sędziowska. 

 

10.Program minutowy imprezy „Mini Złota Rybka”(grupa I do 14 lat) 

 

         8.30 - 9.00 zbiórka zawodników ( zb. wodny „Kacza Górka”) 

         9.00 -    9.15 odprawa zawodników 
         9.15 - 9.30 losowanie stanowisk 

         9.30 - 10.30 zajmowanie stanowisk 

        10.30 - 12.30 zawody „Mini Złota Rybka” 
        12.30 - 13.00 ważenie ryb 

        13.00 - 13.30 obliczanie wyników 

        13.30 - 14.00 wręczenie nagród, pucharów, dyplomów, (główna scena-Harcerska Górka) 

 

11.Program minutowy zawodów „Złota Rybka” (grupa II, III, IV) 

 

        6.00 - 7.45 rejestracja zawodników i sędziów 
        8.00 - 8.45 otwarcie imprezy, losowanie stanowisk 

        8.45 - 10.20 zajmowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów 

       10.20 - 10.30 nęcenie 

       10.30 - 13.30 zawody wędkarskie „Złota Rybka” 



       13.30 - 14.30 ważenie ryb na stanowiskach 
       14.30 - 15.30 obliczanie wyników 

       15.30 - 16.00 wręczenie nagród, pucharów, (główna scena-Harcerska Górka) 

 

12.Program minutowy zawodów „Złota Rybka” (grupa V – zawody drużynowe) 

 

6.00 - 7.45 rejestracja zawodników i sędziów 

8.00 - 8.45 otwarcie imprezy, losowanie stanowisk (główek), 
8.45 - 10.20 zajmowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów, 

10.20 - 10.30 nęcenie 

10.30 - 14.30 zawody wędkarskie „Złota Rybka” 
14.30 - 15.30 ważenie ryb na stanowiskach (główkach) 

15.30 - 16.00 obliczanie wyników 

16.00 - 17.00 wręczenie nagród, pucharów, (główna scena-Harcerska Górka) 

        

Uwaga. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu minutowego z przyczyn niezależnych od organizatora 

zawodów. 

 


