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Regulamin oraz cele „LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH 
KÓŁ „ PZW Okręg we Wrocławiu 

 
Postanowienia ogólne: 

Liga Zaprzyjaźnionych Kół w skrócie LZK, zwana dalej Ligą, jest dobrowolnym 
organem zrzeszającym koła Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu we 
Wrocławiu. 

Ligę wspólnie w porozumieniu tworzą koła: 

- koło Polar Wrocław 

- koło Zacisze Siechnice 

- koło Oleśnica 

- koło Kąty Wrocławskie 

- koło Prusice 

- koło Trzebnica 

- koło Milicz 

 

Jednocześnie powołują Radę Ligi. 

Radę Ligi będą tworzyć Prezesi kół(lub osoby przez nich upoważnione 
będące w Zarządzie, koła), którzy z pośród siebie wybiorą prezesa Rady oraz 
dwóch zastępców oraz zaakceptują poniższy regulamin i zasady 
przyjmowania, zawieszania, występowania kół z Ligi. Członkowie Rady Ligi 
zobowiązują się uczestniczyć we wszystkich zawodach cyklu LZK, a jeśli z jakiś 
przyczyn, któryś z członków Rady nie będzie mógł być osobiście typuje 
swojego następcę do reprezentowania go w Radzie.  



Rada jest zobligowana do wyłonienia komisji Ligi (tj. przewodniczącego Ligi, 
sędziego koordynatora, rzecznika Ligi) odpowiedzialną za sumowanie i 
przekazywanie wyników do Internetu nie później niż 1tydzień po zawodach). 

Wszelkie zmiany regulaminu oraz przyjmowanie(poprawek regulaminu, 
wzorów dokumentacji, zmiany terminów, zatwierdzanie zebrań, itp.) dokonuje 
poprzez głosowanie tylko i wyłącznie Rada Ligi. 

 

Regulamin oraz cele Ligi: 

Celem Ligi jest wspólne organizowanie imprez sportowych(spławikowe 
zawody wędkarskie) miedzy kołami przynależnymi do PZW Okręg we 
Wrocławiu reprezentującymi miejscowości gminy Wrocław oraz integracja 
członków kół poprzez udział w zawodach.  

Zgoda członków Rady Ligi(większością głosów) jest równoznaczna z 
przyjęciem w poczet LZK jak zawieszenie oraz wystąpienie lub wydalenie z Ligi. 

 

Tworzy się niniejszy regulamin w celu: 

- ujednolicenia zasad rozgrywania zawodów wędkarskich w ramach Ligi na 
szczeblu kół PZW Okręg we Wrocławiu 

- wyłaniania organizatorów zawodów w sezonie 2010 i późniejszych 

- ujednolicenia zasad finansowania jak i organizacji zawodów 

- zapoznawania ich uczestników z zasadami organizacji Sportu 
Kwalifikowanego w PZW 

- wyłaniania z pośród siebie zwycięzców indywidualnych w kat. 
Junior(Kobieta), Senior oraz drużynowym.  

1. Cykl zawodów składa się z trzech eliminacji oraz finału. 

2. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni członkowie kół(przyjmując 
ich nazwę, jako reprezentant) zrzeszonych w Lidze.   

3. Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadami Organizacji Sportu 
Kwalifikowanego oraz regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

4. Zawody będą rozgrywane w dwóch sektorach: Senior i Junior lub Kobieta. 

5. Prowadzone będą klasyfikacje: 



- Indywidualna (senior i junior(kobieta)) 

- Drużynowa  

 

Klasyfikacje: 

1. Klasyfikację indywidualną roczną seniorów oblicza się na podstawie 
wyników z poszczególnych zawodów w systemie ujemnym, tz. 

- zawodnik otrzymuje tyle punktów, jakie zajął miejsce w danych zawodach 
(1miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd. do 20 
miejsca – 20 punktów). Pozostali zawodnicy zajmujący miejsca od 21 i niższe 
dostają taką samą liczbę punktów tz. 21. Zawodnik, który z różnych przyczyn 
nie mógł wziąć udziału w zawodach otrzymuje za te zawody 25 punktów. 

- jeżeli w klasyfikacji końcowej będzie dwóch lub więcej zawodników z tą 
samą ilością punktów lepszy jest ten zawodnik, który miał większą wagę 
złowionych ryb, jeżeli waga będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-egwo. 

2. Klasyfikację indywidualną roczną Juniorów, Kobiet oblicza się na podstawie 
wyników poszczególnych zawodów w systemie ujemnym tz.  

- zawodnik otrzymuje tyle punktów, jakie zajął miejsce  w danych zawodach 
(1miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd. aż do 
miejsca ostatniego). Zawodnik, który z różnych przyczyn nie mógł wziąć 
udziału w zawodach otrzymuje za te zawody tyle punktów ilu zawodników 
brało udział w zawodach plus 1 punkt. 

- jeżeli w klasyfikacji końcowej będzie dwóch lub więcej zawodników z tą 
samą ilością punktów lepszy jest ten zawodnik, który miał większą wagę 
złowionych ryb, jeżeli waga będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-egwo. 

3. Klasyfikację drużynową za poszczególne zawody oblicza się na podstawie  
punktów ujemnych tz.  

Suma punktów za zajęte miejsca trzech najlepszych seniorów z danego koła 
oraz junior(kobieta) nietypowanych przed zawodami. Mniejsza ilość punktów 
ustala klasyfikacją końcową. W przypadku takiej samej ilości punktów o 
wyższym miejscu decyduje waga złowionych ryb przez zawodników liczonych 
do punktacji drużynowej. Jeżeli waga będzie taka sama o wyższym miejscu 
decyduje ilość lepszych miejsc zdobytych przez zawodników liczonych do 
punktacji drużynowej. Drużyna, która nie ma pełnego składu dostaje punkty 
karne za brakującego zawodnika według klasyfikacji indywidualnej, (czyli za 
seniora 25 punktów, za juniora(kobietę) ilość zawodników plus 1 punkt). 



4. Klasyfikację drużynową roczną oblicza się w systemie ujemnym, tz. Mniejsza 
ilość punktów zdobytych przez drużynę we wszystkich zawodach ustala 
klasyfikację końcową. W przypadku takiej samej ilości punktów, o wyższym 
miejscu decyduje suma małych punktów tj. zdobytych przez zawodników 
danej drużyny we wszystkich zawodach, jeżeli suma małych punktów będzie 
taka sama o wyższym miejscu decyduje waga złowionych ryb przez 
zawodników danej drużyny we wszystkich zawodach, jeżeli waga złowionych 
ryb będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-eqwo 

 

Wyróżnienia i nagradzanie w zawodach: 

1. Za dane zawody :  

- w kat. Senior - 3 puchary oraz 6 dyplomów  

- w kat. Junior(Kobieta) - 3puchary oraz 6 dyplomów 

- w kat. Drużynowej - 6 dyplomów  

  

2. W klasyfikacji końcowej: 

-  w kat. Senior – 3 pucharów oraz 6 dyplomów 

- w kat. Junior(Kobieta) – 3 pucharów oraz 6 dyplomów 

- w kat. Drużynowej – 3 pucharów oraz 6 dyplomów  

- wyróżnienia najlepszej kobiety LZK – 1 puchar oraz 1 dyplom 

(tabliczki imienne zostaną przekazane do kół (najpóźniej) na tydzień po 
zawodach ) – dotyczy klasyfikacji końcowej. 

 

3. Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia pozostawia się w gestii 
możliwości finansowych organizatora poszczególnych oraz finałowych 
zawodów. 

 

Organizacja zawodów: 



W 2010roku zawody LZK składać się będzie z trzech  zawodów eliminacyjnych 
oraz finału. Poszczególne zawody eliminacyjne będą organizowały wspólnie 
koła: 

1. Eliminacje - koła Zacisze oraz Kąty Wrocławskie  (termin – maj) 
2. Eliminacje -  koła Milicz oraz Prusice (termin – czerwiec) 
3. Eliminacje - koła Trzebnica oraz Oleśnica (termin – wrzesień) 
4. Finał - koło Polar (termin – październik)                                          

Dokładny terminarz LZK do ustalenia i zatwierdzenia prze Radę Ligi. 

 

Organizator jest  zobowiązany do: 

-wyznaczenia i przygotowania terenu zawodów oraz przyjęcia i potwierdzenia 
listy uczestników nie później niż we środę poprzedzającą zawody.(zapisy 
muszą złożyć u organizatora do wtorku włącznie poprzedzającego zawody, 
kierownicy poszczególnych drużyn celem wyznaczenia miejsca zawodów 
uwzględniającą ilość zawodników startujących). 

-oznaczenia sektorów i stanowisk 

-wyznaczenie zbiórki zawodników  

-przygotowania tablicy ogłoszeń 

-wyznaczenia komisji sędziowskiej(sędzia główny, sędzia wagowy) 

-przygotowania dokumentacji i przekazania jej po zawodach sędziemu 
koordynatorowi LZK 

-zakupu pucharów i dyplomów oraz organizacja grilla po zawodach(ciepły 
posiłek oraz napoje) dokonują organizatorzy poszczególnych zawodów ze 
środków własnych i wspólnie. 

- wyposażenia komisji sędziowskiej w sprzęt pomiarowy(wagi, przymiary, 
pojemniki do ważenia ryb oraz do sprawdzania  zanęt i przynęt), numerków 
do wyznaczania stanowisk oraz losowania, urządzenie do podawania 
sygnałów. 

 

Ramowy program zawodów: 

7.00 – zbiórka 

7.00 – 7.30 potwierdzanie list startowych oraz pobieranie opłat od uczestników  



7.30 – 8.00 losowanie stanowisk oraz wejście na stanowiska 

9.25 – nęcenie zanętą ciężką(Juniorzy, Kobiety) 

9.30 – rozpoczęcie zawodów (Juniorzy, Kobiety) 

9.55 – nęcenie zanętą ciężką (Seniorzy) 

10.00 – rozpoczęcie zawodów (Seniorzy) 

12.30 – koniec zawodów (Juniorzy, Kobiety) ważenie ryb 

13.00 – koniec zawodów (Seniorzy) ważenie ryb 

13.30 – sygnał na wypuszczenie ryb 

13.30 – podliczanie wyników oraz posiłek 

14.00 – ogłoszenie wyników oraz dekoracja zwycięzców 

14.30 – zakończenie zawodów 

W niektórych przypadkach proponowane godziny mogą ulec zmianie ze 
względów organizacyjnych.  

Ważenie ryb w sektorach odbywa się jedną wagą w całym sektorze.  

W przypadku defektu wagi podczas ważenia, ważenie musi się odbyć drugą 
dobrą wagą od początku sektora. Dlatego ryby wypuszczane są przez 
zawodników po zważeniu wszystkich ryb i na wyraźne polecenie sędziego 
wagowego.  

Zawody wygrywa zawodnik, który ma największą wagę wszystkich złowionych 
przez siebie ryb. W przypadku równej wagi orzeka się miejsce ex-egwo i 
jednakową ilość punktów do klasyfikacji rocznej.  

Za przebieg zawodów oraz powołanie komisji odwoławczej składającej się z 
członków Rady Ligi(posiadających uprawnienia sędziowskie)  odpowiada 
sędzia główny zawodów . 

Ustala się wpisowe w wysokości  10zł opłaty startowej od zawodnika w kat. 
Seniorów. Zawodnicy w kat. Junior(Kobieta) są zwolnieni z opłat startowych. 
Cała kwota z wpisowego zostaje przekazana wraz z wynikami zawodów do 
komisji Ligi, a zebrana kwota z wszystkich czterech zawodów zostaje 
przekazana organizatorowi zawodów finałowych, która w całości będzie 
wykorzystana na organizację FINAŁU LIGI ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ PZW 
OKRĘG WE WROCŁAWIU. 



Zaszczyt organizacji zawodów Finałowych w następnych sezonach 
przypadnie, kołu, które wygrało klasyfikację roczną poprzedzającą dany 
sezon. W przypadku, gdy koło wygra klasyfikację drugi rok z rzędu 
organizatorem zawodów Finałowych zostaje, koło które zajęło w tej 
klasyfikacji drugie miejsce. 

 

Postanowienia końcowe: 

Wszystkie zawody powinny odbywać się w wyznaczonych przed sezonem 
terminach. W uzasadnionych przypadkach jest możliwa zmiana terminu 
zaakceptowana przez Radę Ligi. 

Terminy zawodów nie mogą kolidować z terminami zawodów okręgowych 
oraz kół uczestniczących w Lidze. 

Program minutowy oraz informację na temat łowiska należy dostarczyć do 
kół najpóźniej w poniedziałek poprzedzającą zawody. 

Dokumentację poszczególnych zawodów prowadzić w oparciu o przyjęte 
przez Radę Ligi wzory. 

Termin następnego zebrania do ustalenia w miesiącach luty celem: 

- ustalenia terminarza LZK 

- wyłonieniem organizatorów poszczególnych eliminacji 

- ukonstytuowaniem się Rady Ligi  

-wybór komisji Ligi  

- wyznaczenie kierowników drużyn 

Powyższe ustalenia przyjeiśmy do widomości i je akceptujemy. 

 

 

 

 

 


