
 

 

Uchwała nr 159/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia terminarza imprez sportowych Okręgu na 2023 rok 
 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego zatwierdza terminarz okręgowych imprez 

sportowych na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

część opisową kalendarza okręgowych imprez sportowych na rok 2023 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz regulamin rozgrywania cyklu 

zawodów Grand Prix Okręgu (GPO) w dyscyplinie spławikowej w 2023 roku , stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia Okręgowy Kapitanat Sportowy do: 

 wprowadzania niezbędnych zmian i korekt kalendarza okręgowych imprez 

sportowych na rok 2023, 

 wprowadzania niezbędnych zmian i korekt części opisowej kalendarza okręgowych 

imprez sportowych na rok 2023, 

 wprowadzania niezbędnych zmian i korekt Regulaminu rozgrywania cyklu zawodów 

GPO 2023 w dyscyplinie spławikowej, 

 wprowadzania ograniczeń w wędkowaniu w czasie rozgrywania imprez krajowych                

i okręgowych oraz podejmowania decyzji w zakresie ustalania wymiarów ochronnych 

ryb zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 

listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie połowu ryb oraz warunków 

chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2022 Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

 

          Wiceprezes ZO ds. sportu                    Prezes ZO 

 

                  Grzegorz Kosin             Mirosław Winiarski 

 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 159/2022  
Prezydium Zarządu Okręgu PZW  
w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Terminarz imprez sportowych OPZW w Katowicach w 2023 r. 
 

LP Nazwa zawodów Termin Miejsce zawodów Organizator 

Dyscyplina spławikowa 

1 I GPO Puchar Wiosny 2.04.2023 Trzech Stawów OKS 

2 2 GPO Puchar OKS 21.05.2023  Do ustalenia OKS 

3 3 GPO Puchar Prezesa  04.06.2023 Zb. Poręba OKS 

4 4 GPO Puchar Lata 06.08.2023 Zb. Papierok OKS 

5 5 GPO Puchar Jesieni 08.10.2023 Do ustalenia OKS 

6 1 GPO U15 i U20 16.04.2023 Do ustalenia OKS 

7 2 GPO U15 i U20 03.09.2023 Zb. Słupsko OKS 

8 3 GPO U15 i U20 24.09.2023 Zb. Paruszowiec OKS 

9 MO U15 10-11.06.2023  Zb. Poręba OKS 

10 MO U20 10-11.06.2023  Zb. Poręba OKS 

11 MO U25 22-23.07.2023 Dolina Trzech Stawów OKS 

12 MO Seniorów 15-16.07.2023 Do ustalenia OKS 

13 MO Kobiet 22-23.07.2023 Dolina Trzech Stawów OKS 

14 MO 55+, 65+ 13-14.05.2023 Zb. Papierok OKS 

15 Członków OKS i Kolegium Sędziów Do ustalenia Do ustalenia OKS 

16 Członków Honorowych i Prezydium ZO Do ustalenia Do ustalenia ZO 

17 Zawody sędziów wędkarskich 29.04.2023 Dolina Trzech Stawów OKS 

18 Zawody sędziów wędkarskich 30.04.2023 Zb. Erg OKS 

19 Przewodniczących KR Kół i OKR 01.04.2023 Rzeka Pszczynka OKR 

20 Okręgowa Olimpiada Młodzieży 20.05.2023 Ruda Śląska KdsM 

21 Finał Młodych Talentów 10.09.2023 Zb. Paruszowiec KdsM 

22 Członków ZO i Prezesów Kół 30.07.2023 Zb. Erg OKS 

23 Drużynowe Okręgowe Zawody Kadetów 09.09.2023 Zb. Pniowiec Tarnowskie Góry KdsM 

24 Katowice - Halle 22-24.09.2023 Do ustalenia OKS 

25 Opiekunów Młodzieży Kół 23.09.2023 Zb. Przeczyce Stanica Koła Bytom KdsM 

26 O Puchar Niepodległości 11.11.2023 Rzeka Pszczynka KdsPiM 

27 Hanysy i Gorole 18.06.2023 Kobiór KdsPiM 

28 Sądu Koleżeńskiego i Rzeczników Dyscyplinarnych Kół 25.06.2023 Zb. Mitręga Łazy OSK 

29 Zawody osób niepełnosprawnych 12.08.2023 Dolina Górnika Chorzów Koło nr 9 

30 Zawody OKW Do ustalenia Do ustalenia OKW 



 

 

Dyscyplina feederowa 

1 1 GPO 23.04.2023 Zb. Paprocany OKS 

2 2 GPO 11.06.2023 Zb. Papierok OKS 

3 3 GPO  20.08.2023 Zb. Paruszowiec OKS 

4 4 GPO 03.09.2023 Do ustalenia OKS 

5 Indywidualne MO 9-10.09.2023 
Dolina Trzech Stawów  

Katowice 
OKS 

Dyscyplina spinningowa 

1 GPO Puchar Wiosny 21.05.2023 Zb. Dziećkowice OKS 

2 GPO Puchar Kozłowej Góry 17.06.2023 Zb. Kozłowa Góra OKS 

3 GPO Puchar Przeczyc 17.09.2023 Zb. Przeczyce OKS 

4 GPO Dziećkowic 08.10.2023 Zb. Dziećkowice OKS 

5 Indywidualne MO 13-14.05.2023 Rzeka Odra Racibórz OKS 

6 Teamowe MO 1 tura 07.05.2023 
Zb. Kużnica Warężyńska 

rez. Zb. Pogoria 1 
OKS 

7 Teamowe MO 2 tura 20.08.2023 Zb. Dziećkowice OKS 

8 Teamowe MO 3 tura 10.09.2023 
Zb. Rybnik 

rez. Zb. Dzierżno Duże 
OKS 

9 Puchar OKW 14-15.10.2023 Zb. Rybnik OKW 

Dyscyplina muchowa 

1 Puchar Wisły 07.05.2023 Rzeka Wisła Wisła/Ustroń OKS 

2 Puchar Prezesa 28.05.2023 Rzeka Dunajec Dolny OS OKS 

3 Puchar Jesieni 08.10.2023 Łowisko Moszczanica OKS 

4 Indywidualne MO 24.04.2023 Rzeka Wisła Wisła/Ustroń OKS 

Dyscyplina podlodowa 

1 1 GPO Do ustalenia Do ustalenia OKS 

2 2 GPO Do ustalenia Do ustalenia OKS 

3 Mistrzostwa Okręgu II tury Do ustalenia Do ustalenia OKS 

Dyscyplina karpiowa 

1    Karpiowe Mistrzostwa Okręgu 24-27.08.2023 Zb. Dzierżno Duże OKS 

Dyscyplina rzutowa 

1 1 GP Komisji Młodzieżowej 15.01.2023 Miasteczko Śląskie KdsM 

2 2 GP Komisji Młodzieżowej Do ustalenia Do ustalenia KdsM 

3 3 GP Komisji Młodzieżowej 12.03.2023 Zamet Tarnowskie Góry KdsM 

4 4 GP Komisji Młodzieżowej Do ustalenia Do ustalenia KdsM 

5 5 GP Komisji Młodzieżowej Do ustalenia Do ustalenia KdsM 

6 Otwarcie Sezonu Do ustalenia Do ustalenia OKS 

7 Mistrzostwa Okręgu Do ustalenia Do ustalenia OKS 



 

 

 
Organizatorzy zawodów: 
OKS – Okręgowy Kapitanat Sportowy 
KdsM – Komisja ds. Młodzieży 
KdsPiM – Komisja ds. Promocji i Mediów 
OSK – Okręgowy Sąd Koleżeński 
OKR – okręgowa Komisja Rewizyjna 
ZO – Zarząd Okręgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Zakończenie sezonu Do ustalenia Do ustalenia OKS 

9 
Międzynarodowa Zawody Rzutowe  
Katowice-Halle-Ostrava 

05.02.2023 
Będzin Arena  

Będzin 
OKS 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 159/2022  
Prezydium Zarządu Okręgu PZW  
w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2023 
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część opisową, do kalendarza 

imprez sportowych Okręgu PZW w Katowicach na 2023 rok, zwraca się z prośbą                       

o szczegółowe i dokładne zapoznanie się z jego treścią. 

 

I. Sprawy organizacyjne 

1. We wszystkich zawodach umieszczonych w kalendarzu okręgowych imprez 

sportowych na 2023 rok mogą startować wyłącznie zawodnicy mający opłaconą 

składkę członkowską w kołach Okręgu PZW w Katowicach. 

2. Na zawodach obowiązują przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu 

Wędkarskiego części od II.2 do II.10. W przypadku odstępstw od w/w przepisów będą 

one wyszczególnione w komunikacie zawodów opublikowanym na stronie 

internetowej. 

3. We wszystkich zawodach organizowanych przez OKS oraz koła Okręgu PZW                      

w Katowicach obowiązują wymiary i okresy ochronne ryb zgodne z Szczegółowymi 

warunkami połowu ryb wędką w Okręgu PZW w Katowicach. W dyscyplinach 

spławikowej oraz feederowej we wszystkich zawodach umieszczonych w kalendarzu 

okręgowych imprez sportowych na 2023 rok a także zawodów organizowanych przez 

Koła Okręgu PZW w Katowicach, które są uwzględnione w kalendarzu zawodów koła 

lub rejonu na 2023 rok, na okonia nie obowiązuje wymiar ochronny. 

4. Na wszystkich zawodach niemistrzowskich organizowanych na wodach, których 

użytkownikiem rybackim jest Okręg PZW w Katowicach, wprowadza się limit zanęt 

do 9 litrów (łącznie z dodatkami takimi jak ziemia, glina, żwir itp.). Na zawodach 

mistrzowskich obowiązują limity zgodne z ZOSW. 

 

II. Mistrzostwa Kół 

1. W kołach dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze. 

2. Zarządy kół mają prawo wyboru sędziego głównego na zawody mistrzowskie                         

i towarzyskie. Sędziego należy powiadomić na 14 dni przed zawodami przesyłając mu 

również delegację oraz opis dojazdu do miejsca zawodów. Koszty związane                             

z sędziowaniem pokrywa organizator zawodów. 

3. W zawodach o mistrzostwo koła sędzią głównym musi być osoba z ważnymi 

uprawnieniami. W przypadku sędziowania zawodów mistrzowskich przez osobę 

nieuprawnioną, mistrz koła nie zostanie dopuszczony do Mistrzostw Okręgu. 

Niedopuszczalne są przypadki jednoczesnego startu w zawodach i sędziowania. 

4. Od 2023 roku będą obowiązywały nowe ujednolicone wzory protokołów dostępne na 

stronie sportkatowice.pzw.org.pl i tylko takie protokoły będą honorowane. 

5. Właściwie wypełniony protokół z Mistrzostw Koła, organizator zobowiązany jest 

https://sportkatowice.pzw.org.pl/


 

 

dostarczyć do działu sportu osobiście lub emailem na adres sport@opzw.webserwer.pl 

najpóźniej na 7 dni przed datą Mistrzostw Okręgu. Brak protokołu będzie skutkował 

nie dopuszczeniem zawodników do startu w Mistrzostwach Okręgu. 

 

III. Mistrzostwa Okręgu 

1. Warunkiem dopuszczenia mistrzów kół (i innych uprawnionych do startu) do 

Mistrzostw Okręgu jest dostarczenie, do biura ZO, protokołów z rozegranych 

zawodów mistrzowskich oraz dokonanie opłaty startowej. Protokoły należy dostarczyć 

najpóźniej na 7 dni przed datą Mistrzostw Okręgu. Brak protokołu lub opłaty startowej 

będzie skutkował nie dopuszczeniem zawodników do startu w Mistrzostwach Okręgu. 

2. W przypadku gdy Mistrz Koła nie ma możliwości startu w Mistrzostwach Okręgu 

(pisemna rezygnacja) prawo startu ma zawodnik, który zajął 2 miejsce. Gdy i on nie 

może wystartować, prawo startu nabywa zawodnik, który zajął 3 miejsce.                             

W przypadku gdy żaden z zawodników którzy zajęli miejsca 1-3 w Mistrzostwach 

Koła nie ma możliwości wystartowania, koło nie będzie reprezentowane                               

w Mistrzostwach Okręgu. 

3. W Mistrzostwach Okręgu prawo startu (bez eliminacji) mają członkowie kadry PZW. 

4. Zawodników do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział                    

w zawodach, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania 

zawodów 

5. Opłatę startową na zawody Mistrzostw Okręgu należy wpłacać w kasie biura ZO PZW 

w Katowicach lub poprzez przelew bankowy, nie później niż na 7 dni przed 

terminem zawodów. W przypadku przelewu bankowego, jest to termin zaksięgowania 

wpłaty na koncie Okręgu, czyli zlecenie przelewu musi nastąpić 2-3 dni wcześniej. 

Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie będzie skutkował nie dopuszczeniem 

zawodników do startu w Mistrzostwach Okręgu. Opłaty które wpłyną po wskazanym 

terminie zostaną zwrócone do wpłacających. 

6. Na zawodach MO zawodnik reprezentuje koło PZW którego jest członkiem. W MO 

spinningowych-teamowych oraz w karpiowych MO teamy mogą być reprezentowane 

przez zawodników z więcej niż jednego koła, jednak nazwa takiego teamu oraz sposób 

finansowania musi zostać ustalony pomiędzy teamem a Zarządem (Zarządami) Koła. 

7. Opłatę na zawody prosimy dokonywać dopiero po ukazaniu się komunikatu na 

poszczególne zawody. Komunikaty będą dostępne na stronie sportkatowice.pzw.org.pl 

8. Jeżeli zawodnik zgłoszony do zawodów nie wystartuje we wszystkich turach i nie 

usprawiedliwi swojej nieobecności (w terminie określonym w komunikacie zawodów) 

Zarząd Koła który wystawia zawodnika do startu, zostanie obciążony notą księgową      

w kwocie 100 zł. 

 

IV. Zawody GPO i zawody towarzyskie 

1. Prawo startu w zawodach Grand Prix Okręgu i zawodach towarzyskich 

uwzględnionych i umieszczonych w terminarzu okręgowych imprez sportowych na 

2023 rok mają wyłącznie członkowie Okręgu PZW w Katowicach. 

mailto:sport@opzw.webserwer.pl
https://sportkatowice.pzw.org.pl/


 

 

2. Opłatę startową na zawody należy wpłacać w kasie biura ZO PZW w Katowicach lub 

poprzez przelew bankowy, nie później niż na 7 dni przed terminem zawodów.                  

W przypadku przelewu bankowego, jest to termin zaksięgowania wpłaty na koncie 

Okręgu, czyli zlecenie przelewu musi nastąpić 2-3 dni wcześniej. Brak opłaty 

startowej w wyznaczonym terminie będzie skutkował nie dopuszczeniem zawodników 

do startu w zawodach. Opłaty które wpłyną po wskazanym terminie zostaną zwrócone 

do wpłacających. 

3. Opłatę startową za zawodników w kasie Okręgu jak i poprzez przelew bankowy mogą 

wpłacać zarówno koła jak i indywidualnie sami zawodnicy. 

4. Rezygnacja ze startu w zawodach z prawem żądania zwrotu opłaty startowej może 

nastąpić max na 7 dni przed zawodami. Po tym terminie opłata startowa nie będzie 

zwracana i przechodzi na koszty organizacji zawodów. 

 

V.  Opłaty startowe na zawody Okręgowe:  

1. Dyscyplina podlodowa.  

 Mistrzostwa Okręgu 50 zł/zawodnik 

 GPO   80 zł/zawodnik 

2. Dyscyplina spławikowa.  

 Mistrzostwa Okręgu 50 zł/zawodnik 

 GPO (U15 i U20) 60 zł/zawodnik 

 GPO (kobiety, U25) 80 zł/zawodnik 

 GPO (seniorzy)  1 200 zł/drużyna (płatne z góry za cały cykl 5 

zawodów) 

 Zawody: Sędziów Wędkarskich, Prezesów Kół i Członków ZO, 

Zawody Sądu Koleżeńskiego, Hanysy i Gorole, 

Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół i OKR, 

O Puchar Niepodległości 80 zł/zawodnik 

3. Dyscyplina feederowa. 

 Mistrzostwa Okręgu 50 zł/zawodnik 

 GPO 80 zł/zawodnik 

4. Dyscyplina spinningowa. 

 Indywidualne MO  50 zł/zawodnik 

 MO teamowe 150 zł/team/cykl 

 GPO 80 zł/zawodnik + koszty wynajęcia łodzi i/lub 

licencji 

5. Dyscyplina muchowa 

 Mistrzostwa Okręgu 50 zł/zawodnik 

 GPO 80 zł/zawodnik 

6. Dyscyplina karpiowa 

 Mistrzostwa Okręgu 500 zł/team 

 



 

 

VI. Dyscyplina podlodowa 

1. Do udziału w Indywidualnych Podlodowych Mistrzostwach Okręgu uprawnieni są 

zawodnicy, którzy wpiszą się na listę uczestników i opłacą opłatę startową. 

 

VII. Dyscyplina spławikowa 

1. Mistrzostwa kół rozgrywane są w kategoriach:  

 seniorzy - powyżej 25 lat 

 kobiety - powyżej 18 lat 

 U25 - 21-25 lat 

 U20 - 16-20 lat 

 U15 - do 15 lat 

Poszczególne kategorie muszą być rozgrywane w odrębnych sektorach. 

Wymagane są oddzielne protokoły ze wszystkich kategorii rozegranych zawodów 

mistrzowskich. 

2. W roku 2023 w spławikowych Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają: 

a) w kategorii seniorów 

 mistrzowie kół; 

 pierwszych 17 zawodników z klasyfikacji GP Okręgu 2022; 

 zawodnicy startujących w zawodach GP Polski 2023;. 

b) w kategorii U25: 

 mistrzowie kół; 

 zawodnicy startujących w zawodach GP Polski 2023; 

c) w kategorii U20: 

 mistrzowie kół; 

 pierwszych 10 zawodników z klasyfikacji GPO 2022 (którzy nie przekroczyli 

granicy wiekowej - decyduje rocznik 

 w kategoriach weteranów, kobiet i U15 mogą startować wszyscy zgłoszeni 

zawodnicy (do pojemności łowiska).Pierwszeństwo startu mają Mistrzowie 

Kół. 

3. W kategorii weteranów 55+ i 65+ Mistrzostwa Okręgu rozegrane zostaną w 2 turach.  

4. Zawody GPO w dyscyplinie spławikowej będą rozgrywane wg odrębnego regulaminu. 

5. W 2023 roku zostanie rozegrana edycja cyklu 3 zawodów spławikowych, w których 

prawo startu mają wszyscy zawodnicy kategorii U15 i U20. Z zawodów zostanie 

wyliczona klasyfikacja GPO U15 i U20. Do klasyfikacji zaliczane będą punkty 

sektorowe zdobyte przez zawodnika we wszystkich zawodach cyklu. 

6. Zawody „Młode Talenty” będą organizowane przez Komisję ds. Młodzieży                          

i rozgrywane według przygotowanego przez nią regulaminu. 

7. W zależności od kategorii wiekowej w zawodach spławikowych obowiązują długości 

wędek zgodnie z ZOSW cz. II.2. 

 

 



 

 

VIII. Dyscyplina feederowa 

1. Mistrzostwa Okręgu zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zawartymi w ZOSW cz. 

II.9. 

2. Warunkiem startu w Mistrzostwach Okręgu jest zgłoszenie zawodnika i wniesienie 

opłaty startowej. 

3. Liczba dopuszczonych do startu uzależniona jest od pojemności łowiska, w związku 

z czym przyjmuje się, że pierwszeństwo startu mają Mistrzowie kół, a o starcie 

pozostałych decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W roku 2023 zostaną rozegrane 4 jednoturowe zawody GPO 

5. Do klasyfikacji GPO 2023 zaliczane będą punkty sektorowe ze wszystkich 

rozegranych tur cyklu GPO 2023. 

 

IX. Dyscyplina spinningowa 

1. Mistrzostwa kół mogą być przeprowadzone tylko w kategoriach:  

seniorzy - powyżej 18 lat 

juniorzy - 14-18 lat 

2. Spinningowy Mistrz Okręgu wyłaniany będzie z zawodów dwuturowych. Prawo 

startu mają wszyscy zawodnicy którzy dokonają zgłoszenia i wniosą opłatę startową. 

Liczba dopuszczonych do startu uzależniona jest od pojemności łowiska, w związku 

z czym przyjmuje się, że pierwszeństwo startu mają Mistrzowie kół, a o starcie 

pozostałych decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Spinningowy-teamowy Mistrz Okręgu wyłaniany będzie z cyklu 3 zawodów 

jednoturowych. Prawo startu mają wszystkie teamy które dokonają zgłoszenia i 

wniosą opłatę startową z góry za cały cykl. 

Teamy uczestniczące w Mistrzostwa Okręgu zabezpieczają łodzie we własnym 

zakresie 

4. Do klasyfikacji GPO 2023 zaliczane będą punkty sektorowe ze wszystkich 

rozegranych tur zawodów cyklu GPO 2023. 

5. Odrębna klasyfikacja juniorów będzie prowadzona, jeżeli do startu zostanie 

zgłoszonych minimum 3 zawodników. W pozostałych przypadkach startujący 

juniorzy będą klasyfikowani w punktacji ogólnej zawodów (wraz z seniorami). 

 

X. Dyscyplina muchowa 

1. Mistrzostwa Kół mogą być 

przeprowadzone tylko w 

kategoriach: seniorzy - powyżej 18 

lat 

juniorzy - 14-18 lat 

2. W muchowych Mistrzostwach Okręgu seniorów i juniorów dopuszcza się do startu 

wszystkich zgłoszonych zawodników, którzy wnieśli opłatę startową. 

3. W zawodach muchowych obowiązują przynęty wykonane na haczykach 



 

 

bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. 

4. Zawody GPO zostaną rozegrane, jeżeli do startu zgłosi się minimum 10 zawodników. 

5. Do klasyfikacji GPO 2023 zaliczane będą punkty sektorowe ze wszystkich 

rozegranych tur cyklu GPO 2023. 

6. Klasyfikacja GPO 2023 w kategorii juniorów prowadzona będzie prowadzona, pod 

warunkiem uczestnictwa w minimum 3 zawodach po minimum 3 zawodników. 

 

XI. Dyscyplina karpiowa 

1. W karpiowych Mistrzostwach Okręgu dopuszcza się do startu wszystkie zgłoszone 

teamy, które wniosły opłatę startową, ale pierwszeństwo startu będą miały teamy 

które zdobyły tytuł Mistrzów Kół. 

 

XII. Inne zawody 

1. W zawodach spławikowych Członków ZO i Prezesów Kół mogą startować 

członkowie ZO oraz prezesi kół. W przypadku braku możliwości startu prezesa koła, 

zastąpić może go tylko wiceprezes koła. Jeżeli prezes koła jest jednocześnie 

członkiem ZO to z tego koła startuje tylko jedna osoba. 

2. Udział w zawodach sędziów wędkarskich odbywa się za imiennymi zaproszeniami. 

3. W Drużynowych Zawodach Kadetów, oraz Opiekunów Młodzieży Kół prawo startu 

oraz kwotę opłaty startowej ustali Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW                            

w Katowicach. 

4. W zawodach O Puchar Niepodległości oraz Hanysy i Gorole prawo startu mają 

wszyscy członkowie Okręgu PZW w Katowicach. Organizator może ograniczyć 

liczbę startujących ze względu na pojemność łowiska. 

 

XIII. Uwagi końcowe:  

1. Wszystkie opłaty związane z uczestnictwem w zawodach muszą zostać wpłacone                    

w kasie Biura ZO lub na numer konta bankowego:  

40 1020 2368 0000 2402 0168 6377 

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia startu w zawodach. 

2. Przypomina się, że koła chcące zorganizować zawody wędkarskie na Kanale Dwory               

i rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu Rogi, oraz na Zb. 713 Dzierżno Duże, 

każdorazowo muszą dokonać rezerwacji łowiska w dziale sportu biura ZO na adres 

sport@opzw.webserwer.pl z podaniem daty, nazwy zawodów oraz imienia i nazwiska 

a także nr telefonu osoby odpowiedzialnej. Za pozostawienia zaśmieconego łowiska 

organizatorzy będą obciążeni kosztami sprzątania łowiska. 

3. Zgodnie z uchwałą nr 30/2021 Prezydium ZO z dnia 12.04.2021 r. koła PZW mogą 

dokonać w dziale sportu biura ZO na adres sport@opzw.webserwer.pl, rezerwacji 

łowiska Dzierżno Duże nr 713 na rozegranie zawodów spinningowych z łodzi                      

o Mistrzostwo Koła. 

4. W celu uniknięcia na zawodach nieporozumień pomiędzy organizatorami,                           

mailto:sport@opzw.webserwer.pl


 

 

a zawodnikami dot. wniesienia opłaty startowej, zaleca się posiadanie druków opłat 

potwierdzonych przez pracownika kasy Biura ZO. 

5. Okręgowy Kapitanat Sportowy podczas zawodów wędkarskich zastrzega sobie prawo 

sprawdzania opłat członkowskich oraz opłat uprawniających do wędkowania na wodach 

Okręgu PZW w Katowicach. 

6. O ewentualnych zmianach związanych z rozgrywaniem zawodów powiadomimy ze 

stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej okręgu: www.sportkatowice.pzw.org.pl 

7. Podczas zawodów lub innych imprezach organizowanych przez Okręg PZW                           

w Katowicach może być dokonywana rejestracja obrazu i dźwięku dla celów 

promocyjnych i reklamowych. 

8. Udział w zawodach lub innych imprezach organizowanych przez Okręg PZW                    

w Katowicach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminów zawodów. 

9. Z zawodów wędkarskich rozgrywanych przez inne podmioty na wodach Okręgu PZW 

w Katowicach, obowiązkowe jest odprowadzenie odpisu na fundusz sportu okręgu lub 

koła. Warunki użyczania łowisk oraz kwoty określa odrębna Uchwała. 

10. Zarządy kół mają obowiązek przesłania do OKS kopii protokołów z zawodów: 

 Mistrzostwo Koła; 

 z okazji „Dnia Dziecka”; 

 organizowanych przez koło zawodów rejonowych będących eliminacjami do zawodów 

okręgowych; 

 zawodów zaliczanych do Grand Prix Koła. 

Pozostałe kopie protokołów, w tym zawodów towarzyskich, należy przesyłać do 

Kolegium Sędziowskiego Okręgu PZW w Katowicach. 

Wzory protokołów są dostępna na stronie www.sportkatowice.pzw.org.pl 

 

Katowice, 15 grudnia 2022 r. Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW w Katowicach 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 159/2022  
Prezydium Zarządu Okręgu PZW  
w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Regulamin rozgrywek Grand Prix Okręgu PZW w Katowicach 2023  

w dyscyplinie spławikowej 
 

1. W zawodach GPO prawo startu mają wyłącznie członkowie Okręgu PZW                           

w Katowicach. 

2. Liczbę startujących ogranicza się do 30 drużyn. 

3. Do rozgrywek mogą przystąpić tylko drużyny zgłoszone w pełnym, 3-osobowym 

składzie.  

3.1 Skład drużyny: 3 seniorów (brak możliwości startu indywidualnego seniorów). 

4. W kategorii seniorów prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. 

5. Zawodnik przez cały sezon 2023 ma prawo startu tylko w składzie jednej drużyny. 

6. Prowadzona będzie również klasyfikacja indywidualna w kategoriach kobiet i U25, 

które to kategorie będą rywalizowały w osobnych sektorach. 

7. Aby była prowadzona klasyfikacja w kat. seniorów musi być zgłoszonych min. 10 

drużyn, a w kategoriach kobiet i U25 musi być zgłoszonych do startu po min.                      

3 zawodników. 

8. Prawo startu mają wyłącznie członkowie kół będących jednostkami terenowymi 

Okręgu PZW w Katowicach (koła PZW). 

9. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia drużyn w składzie których są 

członkowie jednego koła PZW i zgłaszanych przez te koła PZW. W następnej 

kolejności przyjmowane będą zgłoszenia drużyn w składzie których zawodnicy są 

członkami różnych kół PZW. 

10. Drużyna przez cały sezon 2023 startuje pod jedną nazwą, podaną przed pierwszymi 

zawodami cyklu GPO. 

11. O prawie startu w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.  

12. Zawody będą rozegrane zgodnie z ZOSW cz. II.2  z wyjątkami: 

 jeżeli w kat. seniorów zgłoszonych zostanie do 20 drużyn (włącznie) rywalizacja 

będzie prowadzona w trzech sektorach do 20 zawodników w sektorze; 

 jeżeli w kat. seniorów zgłoszonych zostanie powyzej 20 drużyn rywalizacja będzie 

prowadzona w trzech sektorach podzielonych na podsektory zgodnie z ZOSW                

cz. II.2. 

13. W 2023 r do rozgrywek GPO będzie zaliczanych 5 zawodów jedno turowych: Puchar 

Wiosny, Puchar Lata, Puchar OKS, Puchar Prezesa i Puchar Jesieni. Terminy 

zawodów będą ustalone w terminarzu imprez sportowych OKS Okręgu PZW                         

w Katowicach na 2023. 

14. Opłata startowa wynosi: 

 1 200 zł od drużyny płatna z góry na cały cykl zawodów GPO 2023, 

 80 zł od zawodnika indywidualnego (kobiety i U25), płatna przed każdymi 

zawodami. 



 

 

15. Opłatę startową należy wpłacać w kasie biura Okręgu PZW w Katowicach podając 

nazwę drużyny oraz nazwiska zawodników indywidualnych. 

16. Cała kwota z opłat startowych zostanie przeznaczona na nagrody finansowe dla 

zwycięzców. 

 w kat. seniorów nagradzane będą zwycięskie drużyny, 

 w kat. kobiet i U25 nagradzani będą zwycięzcy sektorów. 

16.1 Decyzja o liczbie nagradzanych drużyn i zawodników indywidualnych 

zapadnie po zamknięciu listy zgłoszeń na zawody. 

17. Koszty sędziowania, przygotowania łowiska i nagród honorowych (dyplomy, puchary 

lub statuetki) pokrywa Okręgowy Kapitanat Sportowy OPZW w Katowicach. 

18. Po ukazaniu się komunikatu na poszczególne zawody, każda zgłoszona drużyna 

zobowiązana jest zgłosić swój skład osobowy do działu sportu Biura ZO PZW                     

w Katowicach na adres: sport@opzw.webserwer.pl 

19. Po zakończeniu sezonu, opublikowana zostanie drużynowa i indywidualna 

klasyfikacja GPO w kat. seniorów oraz indywidualna klasyfikacja GPO w kat. kobiet  

i U25.  

19.1 Do klasyfikacji indywidualnej GPO 2023 zaliczane będą punkty sektorowe 

uzyskane przez zawodnika we wszystkich turach zawodów GPO 2023. Przy 

rozegraniu wszystkich, pięciu tur zawodów, najsłabszy wynik zostanie 

odliczony. Zwycięży zawodnik z najmniejszą liczbą uzyskanych punktów. 

Przy równej sumarycznej liczbie punktów sektorowych decyduje wyższa 

liczba punktów za złowione ryby we wszystkich zawodach cyklu. Przy dalszej 

równości zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. 

19.2 Do klasyfikacji drużynowej GPO 2023 zaliczane będą punkty za zajęte miejsca 

uzyskane przez drużynę we wszystkich turach zawodów GPO 2023. Przy 

równej sumarycznej liczbie punktów za miejsca decyduje sumaryczna niższa 

liczba punktów sektorowych uzyskana przez zawodników drużyny, a następnie 

wyższa liczba punktów za złowione ryby przez zawodników drużyny we 

wszystkich zawodach cyklu. Przy dalszej równości drużyny zajmują miejsca 

ex aequo. 

20. Do Mistrzostw Okręgu 2024 w kat. seniorów oraz U25 prawo startu uzyska 30 % 

liczby startujących w poszczególnych kategoriach, ale nie więcej niż 30 zawodników 

w każdej z kategorii. 

21. Lista zgłoszonych drużyn i zawodników indywidualnych na każde zawody będzie 

opublikowana na stronie Okręgu PZW w Katowicach. 

22. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje OKS lub osoby 

wyznaczone przez wiceprezesa ds. sportu ZO PZW w Katowicach. 

 

Katowice, 15 grudnia 2022 r. Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW w Katowicach 

 

 

sport@opzw.webserwer.pl

