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I. Informacje ogólne. 

1. Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich służą propagowaniu sportu wędkarskiego i świadomości 

ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.  

2. Rada ds. Młodzieży ZG PZW zleca organizację Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich 

(OOMwSW) Okręgom lub Kołom PZW. 

3. Udział w OOMwSW jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych przepisów, wszelkich ograniczeń 

narzuconych przez organizatora oraz ustaleń dokonanych przez sędziego głównego oraz organizatora 

na odprawie technicznej z kierownikami ekip.  

4. Prawo startu w OOMwSW mają wszyscy członkowie PZW, którzy opłacili składkę członkowską na dany rok 

kalendarzowy, w którym rozgrywana jest OOMwSW. 

5. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w OOMwSW (wzór wg 

załącznika nr 1).  

6. Każdy opiekun, najpóźniej do odprawy technicznej, musi złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności 

za swoich zawodników uczestniczących w OOMwSW (wzór wg załącznika nr 2).  

7. Organizator ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników OOMwSW. 

8. W skład OOMwSW wchodzą cztery konkurencje obowiązkowe: 
a) Zawody spławikowe. 

b) Zawody rzutowe w 3-boju spinningowym. 

c) Zawody sprawnościowe. 
d) Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. 

8.1. Organizator może wprowadzić jedną konkurencję dodatkową związaną z wędkarstwem.  

8.1.1 Dodatkowa konkurencja jest punktowana i nagradzana oddzielnie, wg sposobu przedstawionego w komunikacie 

organizacyjnym nr 1. 

8.2. Jeżeli OOMwSW są rozgrywane na hali, wtedy nie rozgrywa się zawodów spławikowych, a w zawodach 

rzutowych konkurencja nr 3 - odległość spinningowa jednorącz, jest rozgrywana ciężarkiem dostarczonym 

każdemu zawodnikowi przez organizatora.  

9. Konkurencje rozgrywane są: 

a) w klasyfikacji indywidualnej, w kategoriach wiekowych:  

 do 12 lat; 

 do 14 lat; 

 do 16 lat. 

Dopuszcza się start zawodnika z niższej kategorii wiekowej w wyższej, odwrotna sytuacja jest niedopuszczalna. 

b) klasyfikacji drużynowej, w składzie 3 zawodników po jednym z każdej kategorii wiekowej. 
Dopuszcza się zgłoszenie drużyny niepełnej, ale skład jej musi wynosić minimum dwóch zawodników z dwóch 

różnych kategorii wiekowych. 

10. Zawodników i drużyny w liczbie nieograniczonej, do startu w OOMwSW mogą zgłaszać okręgi, koła i kluby PZW.  

11. Organizator może ze względu na pojemność łowiska lub inne warunki techniczne ograniczyć liczbę drużyn 

i zawodników indywidualnych, o czym musi poinformować w komunikacie nr 1 oraz podać dokładną 

maksymalną liczbę zawodników którzy mogą startować w OOMwSW. 

12. Okręgi, koła lub kluby PZW organizując Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich mogą stosować niniejszy 

regulamin w całości lub dostosowywać poszczególne punkty do swoich warunków. 
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II. Regulaminy konkurencji. 

13. Zawody spławikowe 

13.1. Ogólne warunki rozgrywania zawodów spławikowych określają Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 

(ZOSW PZW) część II.2,  z następującymi wyjątkami: 
a) Długość wędziska ogranicza się do: 

 kategoria wiekowa do 12 lat –  10 m; 

 kategoria wiekowa do 14 lat –  10 m; 

 kategoria wiekowa do 16 lat –  11,5 m. 

b) Zawody rozgrywa się w trzech sektorach po jednym dla każdej kategorii wiekowej. Ilość zawodników 

w sektorze jest równa ilości zawodników w danej kategorii wiekowej. 

c) Losowanie stanowisk odbywa się drodze losowania komputerowego.  
d) Zawodnicy, którzy nie złowili w zawodach ryby klasyfikowani są na kolejnym miejscu za zawodnikami, którzy 

ryby złowili.  

 Przykład: w sektorze startuje 25 zawodników, z czego 20 złowiło ryby. Pozostali zawodnicy sklasyfikowani 

zostają ex aequo na 21 miejscu. 

e) Zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą zajętemu miejscu.    

13.2. O wszystkich innych ograniczeniach organizator musi poinformować w komunikacie nr 2 minimum na 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem OOMwSW. 

14. Zawody rzutowe 

14.1. Ogólne warunki rozgrywania zawodów rzutowych określają ZOSW PZW część II.5, z następującymi wyjątkami: 
a) zawody rozgrywa się tylko w 3-boju spinningowym: 

 konkurencje nr 3 – spinning sprawnościowy Arenberg; 

 konkurencje nr 4 – spinning cel; 

 konkurencje nr 5 – odległość spinningowa jednorącz.  
b) jeżeli OOMwSW są rozgrywane na hali, w konkurencji - odległość spinningowa jednorącz – punktacja jest 

iloczynem uzyskanej przez zawodnika odległości pomnożonej x 5; 

c) w konkurencji nr 5 – odległość spinningowa jednorącz, zawodnicy muszą posiadać obowiązkowo przypon 

strzałowy  oraz  wykonywać rzuty z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Organizator musi 

wyznaczyć wokół każdej rzutni strefę bezpieczeństwa, wewnątrz której mogą przebywać tylko: zawodnik 

wykonujący rzut oraz sędziowie.  

d) punktacja zgodna z ZOSW cz. II.5 (z zastrzeżeniem punktu 14.1.b niniejszego regulaminu) 

14.2. Zawody powinny być rozgrywane jednocześnie na minimum trzech rzutniach do każdej konkurencji 

wg harmonogramu ustalonego przez organizatora.  

14.3. Harmonogram powinien być ustawiony w taki sposób, aby w pierwszej kolejności na wszystkich rzutniach 

startowali zawodnicy w kategorii wiekowej do 16 lat, po nich zawodnicy w kategorii do 14 lat i na końcu 

kategoria do 12 lat.  

 Przykład: Na pierwszej rzutni startuje zawodnik zajmujący pierwsze miejsce w klasyfikacji rocznej cyklu 

olimpiad, na rzutni nr 2-drugi, na rzutni nr 3-trzeci, itd. Przy trzech rzutniach zawodnik nr 4 startuje jako 

drugi na rzutni nr 1, itd. Po nich, startują w taki sam sposób ustalanej kolejności zawodnicy kategorii 

wiekowej do 14 lat, a na końcu do 12 lat. W kolejnych konkurencjach następuje rotacja na rzutniach  

i w kategoriach wiekowych, czyli zawodnik startujący jako pierwszy na rzutni nr 1 przechodzi na rzutnię nr 2 

na koniec swojej kategorii wiekowej. W takim układzie jako pierwszy na rzutni nr 1 startuje zawodnik, który 

rzucał jako drugi na rzutni nr 3. Ta sama zasada dotyczy ostatniej konkurencji. Jeżeli zawody rozgrywane 

są na pierwszej OMwSW w cyklu rocznym, wtedy zawodników w kategoriach wiekowych ustala się losowo. 
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15. Zawody sprawnościowe. 

15.1. Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do tarczy Arenberga (z pięcioma pierścieniami 

współśrodkowymi o średnicach: 75 cm - 135 cm - 195 cm - 255 cm - 315 cm. W środku tarczy dodatkowo 
umieszczony jest krążek o średnicy 75 cm, maksymalnej grubości 5 mm, koloru czarnego, matowego. Kolor 

tarczy podstawowej zielony, pierścienie białe o grubości maksymalnej do 2 cm) z siedziska ustawionego  

w odległości od środka tarczy: 
 dla kategorii wiekowej do 12 lat  -  8 m; 

 dla kategorii wiekowej do 14 lat  -  9 m; 

 dla kategorii wiekowej do 16 lat  - 10 m. 

15.2. Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych, po których następuje seria 20 rzutów punktowanych.  

15.3. Punktacja 0, 2, 4, 6, 8 lub 10 pkt za każdy rzut.  

15.4. Max. możliwa suma uzyskanych punktów w tej konkurencji - 200 pkt.  

15.5. Czas wykonania rzutów nie jest w żaden sposób ograniczony. 

15.6. Styl rzutów jest dowolny. 

15.7. Zawodnik w czasie rzutów musi zajmować pozycję siedzącą i nie może przekroczyć linii wyznaczającej odległość 

od środka tarczy. Rzut wykonany w inny sposób liczony jest jako „0”. 

15.8. Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego przez organizatora lub może używać własnego siedziska  

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu głównemu lub kierownikowi rzutni, na której wykonuje rzuty. 

15.9. Zawodnicy wykonują rzuty na trzech rzutniach, po jednej dla każdej kategorii wiekowej w kolejności 

wg harmonogramu startów ustalonego przez organizatora.  

15.10. Jako ostatni powinni startować zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca w swoich kategoriach w klasyfikacji 

rocznej cyklu olimpiad. Jeżeli nie ma takiej klasyfikacji zawodnicy ustawiani są losowo. 

15.11. Zawodnik powinien otrzymać kopię swojej karty startowej w celu kontroli uzyskanego wyniku. 

15.12. W konkurencji dopuszczone są dogrywki (baraże) wśród zawodników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 

w głównej serii rzutów.  

15.12.1. Wynik z dogrywki brany jest pod uwagę tylko i wyłącznie do ustalenia kolejności zawodników w konkurencji, 

czyli do nagród i dyplomów. Do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej liczony jest wynik i miejsce zawodnika 

po głównej serii rzutów. 

15.12.2. Baraże rozgrywane są tylko wśród zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w swoich kategoriach wiekowych. 

15.12.3. O kolejności startu w barażach decyduje sędzia główny. 

16. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. 

16.1. Konkurencja polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-wędkarskiej w jak 

najkrótszym czasie.  

16.2. Na OOMwSW obowiązuje stosowanie arkuszy odpowiedzi (załącznik nr 3).  

16.3. Test zawiera 31 pytań spośród pytań zmieszczonych na stronie internetowej:  

http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie  

w tym 25 pytań testowych i 6 pytań opisowych: 4 dotyczące ryb (nazwa ryby, jej okres ochronny i wymiar 

ochronny) oraz 2 pytania dotyczące roślin wodnych (nazwa rośliny). 

16.4. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 pkt. Za odpowiedź połowiczną – 0,5 pkt. Za złą, lub brak 

odpowiedzi na pytanie – 0 pkt.  

16.5. W pytaniach opisowych przy błędnie podanej nazwie ryby wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące tej ryby 

są punktowane na „0”, nawet jeżeli którakolwiek z tych odpowiedzi jest prawidłowa.  

http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie
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16.6. Jeżeli ryba w pytaniu opisowym nie posiada okresu ochronnego lub wymiaru ochronnego, właściwą odpowiedzią 

jest : „brak”, „nie posiada” lub „nie dotyczy”. Brak odpowiedzi na takie pytanie, lub postawienie kreski 

punktowane jest na „0”.  

16.7. Maksymalna liczba uzyskanych punktów w konkurencji - 39 pkt. 

17. Zasady punktowania.  

17.1. W OOMwSW prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa w kategoriach wiekowych w każdej 

z konkurencji, końcowa klasyfikacja indywidualna we wszystkich kategoriach wiekowych oraz końcowa 

klasyfikacja drużynowa.  

17.2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej w konkurencjach jest liczba punktów uzyskanych przez zawodnika:  

a) w zawodach spławikowych - wyższa waga złowionych ryb; 

b) w zawodach rzutowych – wyższa suma punktów uzyskanych w konkurencjach 3-boju spinningowego; 

c) w zawodach sprawnościowych - wyższa suma punktów uzyskanych w głównej serii rzutów; 

d) w teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej – wyższa suma punktów za wypełniony test, a następnie kolejność 

oddania testu.  

17.2.1 W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników zajmują oni miejsca ex aequo. 

17.2.2 W teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uzyskało taki sam 

wynik punktowy oraz oddają test w tym samym momencie, wówczas zajmują miejsca ex aequo.  

17.2.3 Zawodnicy, którzy w danej konkurencji nie uzyskali żadnych punktów (w zawodach spławikowych nie złowili 

ryby) zajmują miejsce kolejne po zawodnikach, którzy punkty uzyskali.  

17.2.4 Zawodnicy, którzy w zawodach spławikowych uzyskali ujemną sumę punktów za złowione ryby otrzymują „0” pkt. 

17.2.5 Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani w danej konkurencji nie są w tej konkurencji klasyfikowani i otrzymują 

liczbę punktów równą liczbie startujących w tej konkurencji zawodników w swojej kategorii wiekowej + 1.  

17.3. W końcowej klasyfikacji indywidualnej wygrywa zawodnik, który uzyskał mniejszą sumę punktów za zajęte 

miejsca w poszczególnych konkurencjach (za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje 1 pkt, drugiego – 2 pkt, 

itd.). 

17.3.1. Podczas OOMwSW, do końcowej klasyfikacji indywidualnej zalicza się wyniki zawodnika, które uzyskał 

we wszystkich konkurencjach Olimpiady. 

17.3.2. Jeżeli zawodnicy zajmują w konkurencji miejsca ex aequo, wówczas do klasyfikacji końcowej zaliczaną mają 

taką samą liczbę punktów.  

17.3.3. W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej uzyskało łącznie taką 

samą liczbę punktów, wyżej klasyfikowany będzie zawodnik, który uzyskał mniejszą liczbę punktów za zajęte 

miejsce w którejkolwiek konkurencji.  

 Przykład: dwóch zawodników uzyskało łącznie 15 pkt przy czym pierwszy z nich uzyskał w pierwszej 

konkurencji 1 pkt, w drugiej 4 pkt, w trzeciej 8 pkt, a w czwartej 2 pkt, a drugi zawodnik kolejno: 2 pkt, 

1 pkt, 7 pkt i 5 pkt, wyższe miejsce zajmie zawodnik pierwszy, ponieważ pierwsza różnica punktowa 

dotyczyła u pierwszego 4 pkt, a u drugiego 5 pkt (obydwoje zdobyli 1 x 1 pkt i 1 x 2 pkt ). 

Jeżeli nie będzie żadnej różnicy, zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. 

17.4 Podstawą klasyfikacji drużynowej w poszczególnych konkurencjach, jest suma punktów wszystkich zawodników 

drużyny za zajęte miejsca w swoich kategoriach wiekowych.  

17.4.1 Wygrywa drużyna, która uzyska mniejszą sumę punktów, a przy równej ilości o wyższym miejscu decyduje: 

a) w zawodach spławikowych - wyższa waga złowionych ryb; 

b) w zawodach rzutowych – wyższa suma punktów uzyskanych w konkurencjach 3-boju spinningowego; 

c) w zawodach sprawnościowych - wyższa suma punktów uzyskanych w głównej serii rzutów; 

d) w teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej – wyższa suma punktów za wypełniony test.  

Jeżeli i te punkty będą równe, drużyny zajmują miejsca ex aequo.   
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17.4.2 W przypadku drużyny niepełnej, za  brak zawodnika drużyna otrzymuje liczbę punktów równą ilości zawodników 

startujących w danej kategorii wiekowej, z której brakuje zawodnika +1 pkt za zajęte miejsce oraz „0” pkt jako 

punkty uzyskane w konkurencji.  

17.5 Do końcowej klasyfikacji drużynowej liczone są punkty za zajęte miejsca drużyn z poszczególnych 

konkurencjach, na takiej samej zasadzie jak punkty do końcowej klasyfikacji indywidualnej.   

18. Klasyfikacja roczna cyklu olimpiad.  

18.1. Podstawą klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych konkurencjach cyklu OOMwSW, jest niższa suma 

punktów za zajęte miejsca zawodnika w danej konkurencji we wszystkich OOMwSW cyklu, a następnie łączna 

wyższa suma punktów uzyskanych przez zawodnika w danej konkurencji:  

a) w zawodach spławikowych – za złowione ryby; 

b) w zawodach rzutowych – uzyskanych w 3-boju spinningowym; 

c) w zawodach sprawnościowych – uzyskanych w głównej serii rzutów; 

d) w teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej –  uzyskanych w wypełnionym teście. 

Jeżeli i te punkty będą równe, zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. 

18.1.1 Jeżeli zawodnik nie startuje w OOMwSW, wtedy do klasyfikacji końcowej w poszczególnych konkurencjach 

otrzymuje punkty za miejsce równe ilości zawodników w swojej kategorii wiekowej na tej OOMwSW +1 pkt. 

oraz „0” pkt. uzyskanych w konkurencji.  

18.2. Podstawą ogólnej klasyfikacji indywidualnej cyklu OOMwSW jest niższa suma punktów za zajęte miejsca 

zawodnika w klasyfikacji końcowej we wszystkich OOMwSW cyklu, a następnie łączna niższa suma punktów 

za miejsca uzyskane przez zawodnika w konkurencjach. Jeżeli i te punkty będą równe, zawodnicy zajmują 

miejsca ex aequo. 

18.2.1 Jeżeli zawodnik nie startuje w OOMwSW, wtedy do ogólnej klasyfikacji końcowej otrzymuje punkty za miejsce, 

równe ilości zawodników w swojej kategorii wiekowej na danej OOMwSW +1 pkt oraz liczbę punktów 

uzyskanych w konkurencjach, która jest iloczynem ilości zawodników w danej kategorii wiekowej 

uczestniczących na tej OOMwSW + 1 pkt pomnożonym przez ilość rozegranych na niej konkurencjach. 

18.3. Podstawą klasyfikacji drużynowej w poszczególnych konkurencjach cyklu OOMwSW, jest niższa suma punktów 

za zajęte miejsca drużyny w danej konkurencji we wszystkich OOMwSW cyklu, a następnie niższa suma 

punktów za miejsca uzyskane przez wszystkich zawodników drużyny w danej konkurencji. Jeżeli i te punkty 

będą równe, drużyny zajmują miejsca ex aequo. 

18.3.1 Jeżeli drużyna nie uczestniczy w OOMwSW, wtedy do ogólnej klasyfikacji otrzymuje punkty za miejsce, równe 

ilości drużyn na danej OOMwSW +1 pkt oraz liczbę punktów za miejsca równą ilości zawodników na tej 

OOMwSW + 3 pkt. 

18.4. Podstawą ogólnej klasyfikacji drużynowej cyklu OOMwSW, jest niższa suma punktów za zajęte miejsca drużyny 

klasyfikacji końcowej we wszystkich OOMwSW cyklu, a następnie łączna niższa suma punktów za miejsca uzyskane 

przez drużynę we wszystkich konkurencjach. Jeżeli i te punkty będą równe, drużyny zajmują miejsca ex aequo. 

III. Informacje końcowe. 

19. We wszystkich sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Rada ds. Młodzieży Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. 
 


