
 

REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH PARAMI 

O PUCHAR OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE 
 

1. Punktacja objęte są 4 imprezy zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Okręgu: 

 Łazy k. Tuplic 2 czerwca - II tury 

 Sączkowo 14 lipca  - I lub II tury 

 Sączkowo 4 sierpnia - I lub II tury 

 Łazy k. Tuplic 8 września - II tury. 

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

3. Skład drużyny ustala się na początku rozgrywek. 

4. Sklasyfikowana w GPK zostanie drużyna, która w takim samym składzie osobowym wystartuje 

we wszystkich zawodach. 

5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się start drużyny w niekompletnym składzie (pełna 

opłata startowa + nagrody pomniejszony). 

6. Ilość drużyn startujących jest uzależniona od pojemności łowiska (podana w komunikacie do 

danych zawodów). 

7. W przypadku braku miejsc, pierwszeństwo udziału w następnych zawodach posiada drużyna, 

która brała udział w pierwszych zawodach. 

8. Drużyna otrzymuje do dyspozycji odcinek ok. 10 – 12 mb łowiska. 

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

grunt. 

10. Zacięta przez zawodnika ryba może przekroczyć wyznaczoną strefę podczas holowania.  

11. Zawody rozgrywane w dwóch turach : czas trwania każdej tury wynosi 4h.   

12. Zawody rozgrywane w jednej turze : czas trwania 8 h. 

13. Zwycięża ta drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb przez dwóch zawodników 

w dwóch turach. 

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

wymiar ochronny 20 cm. 

15. Przy równej wadze złowionych ryb przez drużyny, do klasyfikacji końcowej zawodów GPK 

zajęte 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 

losowanie (dot. nagród). 

16. W zawodach GPK parami punktowane są miejsca od 1 – 20, punkty są liczone następująco: 

I miejsce - 20 pkt. IV miejsce - 17 pkt. VII miejsce - 14 pkt. … 

II miejsce - 19 pkt. V miejsce - 16 pkt. XIX miejsce  - 2 pkt. 

III miejsce - 18 pkt. VI miejsce - 15 pkt. XX miejsce - 1 pkt.  

17. Zwycięża drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów w czterech zawodach. 

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

zdobędzie największą ilość I, II, III miejsce, itd. 



 

19. 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 

 

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

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

 

I miejsce  - 500 zł x 2 

II miejsce  - 400 zł x 2 

III miejsce  - 300 zł x 2 

Największa RYBA - 200 zł. 

 

21. W trakcie sezonu może nastąpić uściślenie regulaminu. 

22. Interpretacja regulaminu GPK należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 

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

24. Program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w odrębnym komunikacie 

wydanym przez organizatora. 

25. 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 
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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 

 


