
 

 

 

 Załącznik do uchwały nr 1E/01/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

Regulamin 

gruntowych indywidualnych zawodów Grand Prix  

Okręgu PZW w Zielonej Górze na 2020 r. 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

 

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce 

1 Gruntowe I 23 luty/8 marca (rez.) Port - Nowa Sól 

2 Gruntowe II 1/15 marca (rez.) Port - Nowa Sól 

3 Gruntowe III 22 marca Wapna - Jordanowo 

 
2. Start w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Zawody zaliczane do Gruntowych Indywidualnych Mistrzostw Okręgu 

4. Organizatorem cyklu imprez gruntowych indywidualnych zawodów Grand Prix jest Okręgu 

PZW w Zielonej Górze na 2020 r jest Okręgowy Kapitanat Sportowy, sekcja spławikowa,  

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

PZW w Zielonej Górze.  

5. Prawo startu w GPO mają zawodnicy z Okręgu PZW Zielona Góra w kat. seniorów (kobiety  
i juniorzy (od 18 lat) mogą wędkować na zasadach seniorów.  

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

7. Cykl zawodów rozgrywany jest metodą gruntową, przy użyciu jednej wędki. Zestaw musi 
znaleźć się na dnie. 

8. Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się wyłącznie za pomocą 
koszyków zanętowych nie większych niż 7 cm x 5 cm. 

9. Wędkowanie odbywa się w obrębie wyznaczonego (wylosowanego) stanowiska, a za 
nieprzestrzeganie tego, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. 

10. 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. 

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

12. Zawodnicy rozkładają swoje stanowiska równolegle z linią brzegową, lecz bez styczności  
z wodą (nie dotyczy siatki do przetrzymywania ryb). Organizator lub sędzia może zezwolić na 
ustawienie stanowiska w wodzie, jeżeli warunki (np. niski stan wody) nie umożliwiają na 
bezpieczne holowanie i przechowywanie ryb. 

13. Podczas ważenia 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. 

14. Połów uklei dopuszcza się we wszystkich 3 imprezach zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw 
Okręgu. 

15. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie”, zgodnie z Zasadami Wędkowania 
obowiązującymi w PZW Okręg w Zielonej.  

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

17. Długość wędki, ilość zanęty, wymiar platformy - zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 
Wędkarskiego (ZOSW).  

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

19. Zabrania się używania echosond, markerów przed wędkowaniem, jak i podczas wędkowania, 
koszyków wypornościowych, pływających z kulą wodną. 

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

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

sektory. Ilość zawodników w sektorze ustala się od 7 do 10 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). 



 

 

 

22. Obowiązuje wpłata „opłaty startowej” – wyłącznie na rachunek bankowy Okręgu,  
za cały cykl zawodów, w terminie określonym w komunikacie. Termin ten uznany jest za 
ostateczny: 

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

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

➢ Opłata nie podlega zwrotowi w sytuacji kiedy zawodnik nie przystąpi do zawodów . 

23. Nagrody: 

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

➢ Nagrody za zajęte miejsca:   

▪ I miejsce   – nagroda rzeczowa + puchar 

▪ II miejsce   – nagroda rzeczowa + puchar 

▪ III miejsce  – nagroda rzeczowa + puchar 

▪ IV miejsce  – nagroda rzeczowa 

▪ V miejsce  – nagroda rzeczowa 

▪ VI miejsce  – nagroda rzeczowa 

▪ największa ryba           –  nagroda rzeczowa + statuetka 

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

2) Nagrody na zakończenie całego cyklu Mistrzostw Okręgu (klasyfikacja generalna) 

▪ I miejsce    – puchar nagroda rzeczowa 

▪ II miejsce   – puchar nagroda rzeczowa 

▪ III miejsce    – puchar nagroda rzeczowa 

▪ Największa ryba cyklu MO – statuetka nagroda rzeczowa 

▪ Start w zawodach Mistrzostwa Polski w dyscyplinie gruntowej. 

▪ Pierwsze 10 osób otrzymuje prawo startu w MO GPO w 2021 roku   

24. Czas trwania zawodów wędkarskich GPO wynosi 5 godzin.  

25. Interpretacja regulaminu GPO należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego – sekcja 
spławikowa. 

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

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



 

 

 

28. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników, do pojemności 
najmniejszego łowiska. W przypadku zgłoszenia się większej liczby niż pojemność łowiska 
zostaną zorganizowane zawody eliminacyjne. 

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

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

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

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

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

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

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

w wysokości opłaty startowej. 

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

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

nagradzanie i dekorację zwycięzców, oraz zapewnienie posiłków i napojów dla zawodników 

i sędziów.  

33. W roku 2021 przy dużym zainteresowaniu zostaną zorganizowane eliminację GPO MO z 

wyłączeniem pierwszych 10 osób z klasyfikacji GPO MO za rok 2020. 

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

ROZDZIAŁ II – ZASADY OGÓLNE USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

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

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

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. 

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

ochronnym lub ryby niedopuszczonej do zawodów następuje dyskwalifikacja zawodnika. 
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ROZDZIAŁ III – PUNKTACJA ROCZNA KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ GPO i Mistrzostw Okręgu 

1. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zdobyta w trzech 
turach zawodów. 

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

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

4. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje 
ilość I, II, III, itd. miejsc zdobytych w sektorze, a następnie większa waga złowionych ryb w 3-
ch zaliczanych sektorach.  Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

 

ROZDZIAŁ IV – KLASYFIKACJA PUNKTOWA DO GPO 

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

ryb) zdobytych przez zawodnika.  

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

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

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

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

 

ROZDZIAŁ V – ZASADY USTALANIA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW W ZAWODACH 

1. 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. 

2. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany, nie złowił żadnej ryby 

lub nie przystąpił do zawodów nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.  

3. 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.  

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

5. 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 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, 

ROZDZIAŁ VI – 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.  
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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  


