
 

Regulamin zawodów feederowych 

GP Okręgu i MO Okręgu  Zielona Góra 
(podczas zawodów będących jednocześnie Mistrzostwami Okręgu obowiązuje regulamin 

zawodów w wędkarstwie gruntowym – feeder jak i poniższy odrębny regulamin ) 

 

Organizatorem cyklu zawodów do GPO i MO jest sklep FISH NET w porozumieniu 

z Okręgowym Kapitanatem Sportowym. 

 

 Cykl zawodów feederowych GPO Zielona Góra rozgrywany będzie metodą feederową 

 (klasyczny feeder) przy użyciu jednej wędki. 

 

W roku 2019 do GPO i Mistrzostw Okręgu będą zaliczane następujące zawody: 

 

Pierwsze zawody 24 marca 2019 – Kanał Portowy Nowa Sól  

Drugie zawody    13 kwietnia 2019 – Wapna Jordanowo  

Trzecie zawody    05 maja 2019 - Kanał Dychowski 

 

Zawody rozegrane zostaną wg. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego – Regulamin zawodów 

w wędkarstwie gruntowym (feeder). W zawodach prawo startu mają wszyscy członkowie 

Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

 

Opłata startowa wynosi 184,50zł  za wszystkie  zawody GPO i MO  opłacona jednorazowo. 

Opłata obejmuję: 

-opłaty sędziowskie 

-puchary medale dyplomy  

-catering  

-nagrody rzeczowe (lokaty od 1 do 6 miejsca) na koniec klasyfikacji generalnej  

 

Opłaty przyjmowane są w sklepie wędkarskim Fish-Net ul.Kręta 7 do dnia 20-03-2019 

 lub na konto Bank BGŻ NR 65203000451110000001133350 tytułem „GPX FEEDR oraz 

imię i nazwisko osoby startującej” 

 

Program minutowy zawodów będzie określony w odrębnym komunikacie wydanych przez 

organizatora. 

 

Podczas zawodów będzie obowiązywało 6 sygnałów: 

- pierwszy sygnał - na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik 

wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. 

Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na 

stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi 

wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci 

sygnał); 7:30 

- drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;8:20-8:30 

- trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może 

rozpocząć nęcenie zanętą;8:50 



 

- czwarty sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik 

rozpoczyna łowienie; godz 9:00 

- piąty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;13:55 

- szósty sygnał - oznacza zakończenie zawodów.  

Do czasu przybycia komisji 

wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.14:00-14-45 (do czasu zważenia wszystkich 

zawodników) 

 

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza komisja 

techniczna składająca się z sędziego głównego i sędziów sektorowych nie później niż na 

70 minut przed sygnałem do nęcenia (czwarty sygnał). 

 

Wymagana jest siatka do przechowywania ryb o długości minimum 3,5m. 

 

Przypominamy o zmianach w limitach i sposobie przedstawiania: 

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra 

na jedną turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa lub haczykowej) i 0,5 litra 

czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do 

kontroli w stanie niepociętym.  

Zanęty gruntowe (12 litrów)muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a 

przynęty w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” 

tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l.  

Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) musi być przedstawiona do kontroli w 

jednym pudełku. 

 

Zakaz używania echosond, markerów przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. 

 

Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów  może odbywać się tylko za pomocą  

koszyków feederowych nie większych jak 7cm długość i 5cm 

szerokość. 

 

Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska. Dotyczy to również tzw. 

otworków. Przed każdą turą organizator/sędzia poinformuje o szerokościach 

poszczególnych stanowisk. Zawodnicy nie przestrzegający tego punktu. będą mieli 

kasowane wyniki z danej tury. 

 

Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy innymi stanowiskami oraz 

wchodzenia na stanowiska innych zawodników pomiędzy sygnałami 3 a 6 (czyli podczas 

wędkowania). Przemieszczanie się zawodników po sektorach wymuszone potrzebami 

fizjologicznymi lub w innych nagłych wypadkach musi odbywać się bez utrudniania 

wędkowania innym zawodnikom, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności sędziemu 

sektorowemu. Na stanowiska zawodników pomiędzy sygnałami 3 a 6 mogą wchodzić 

sędziowie wyznaczeni przez organizatora w celu kontroli lub zważenia większych ryb. 

 

Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca (tzw. trener), lecz 

obowiązują ją takie same zasady jak zawodnika zawarte w pkt 9. Dodatkowo „trener” nie 



 

może bezpośrednio ingerować w poczynania zawodnika (przygotowywanie zanęty, 

mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, zarzucanie zestawów, podbieranie ryb, 

odhaczanie ryb, zakładanie przynęt etc.).(trenera należy zgłosić podczas zapisywania się na 

zawody) osoby nie zgłoszone nie mogą towarzyszyć zawodnikowi . 

 

Zawodnik sam podbiera i odhacza wyłowione ryby. Obowiązuje absolutny zakaz 

ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku. 

 

Zawodnicy rozkładają swoje stanowiska równolegle z linia brzegową, lecz bez 

styczności stanowiska z wodą ( nie dotyczy to siatek do przechowywania ryb). 

Organizator lub sędziowie mogą na danej turze zezwolić na ustawienie stanowiska w 

wodzie, jeżeli warunki (niski stan wody) nie pozwolą na bezpieczne holowanie i 

przechowywanie żywych ryb. 

 

Podczas ważenia po zawodach zawodnicy, którym nie została zważona zawartość 

siatki, nie przemieszczają się po innych stanowiskach. Waga ryb złowionych przez 

danego zawodnika po każdej turze będzie potwierdzana przez samego zawodnika tuż po 

zważeniu podpisem. Po potwierdzeniu podpisem wagi złowionych ryb reklamacje 

dotyczące ich wagi nie będą uwzględniane. 

 

Każdy z zawodników, którzy staną na starcie zawodów akceptuje powyższy Regulamin. 

 

 

TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH  

W zawodach GPO i MO wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom  

We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. 

 

TYTUŁY I NAGRODY na koniec cyklu GPO i MO  

Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują puchary medale i dyplomy  

Zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują nagrody rzeczowe 

Zwycięzca cyklu zawodów kwalifikuje się do udziału w Mistrzostwach Polski Feeder. 

 

PUNKTACJA. 

1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb, 

zwanych dalej punktami, wraz z ewentualnymi punktami karnymi. 

 

2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny 

ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii) 

plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe 

punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został 

zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 

sektorowe). 

 

3. Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie 

liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów, zawodnicy 



 

otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub 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 w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc 

nie przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25 zawodników, 

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

zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 

zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 

zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych 

każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło 

żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe 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. 33 zawodników, 

32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 

 

4. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych. 

 

5. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 

uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza 

suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika  . Zawodnik, który 

w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany , nie złowił żadnej ryby lub nie 

przystąpił do zawodów nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej 

sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów 

zawodnika w zawodach, a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch tur 

zawodów. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik 

zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany. 

 

 

6. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. 

Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje 

się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. 

 

7. Interpretacja regulaminu GPO należy do OKS sekcja spławikowa. 

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

9.OKS może zmienić termin i miejsce rozgrywania zawodów. 

10.W zawodach rangi mistrzowskiej dozwolony jest połów uklei. 

 

11. Każdy z zawodników, którzy staną na starcie zawodów akceptuje i zna powyższy 

Regulamin.  
 

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. 

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

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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