
 

Uchwała nr 54/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.03.2022 r. 

 

w sprawie: regulaminu rozgrywania spławikowych zawodów „Młode Talenty” 
 

Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

  Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin rozgrywania spławikowych zawodów okręgowych „Młode Talenty”                 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza Wiceprezesowi ZO 

PZW w Katowicach ds. Młodzieży. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 55/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

26.04.2018 r. w sprawie: regulaminu rozgrywania zawodów „Młode Talenty”. 

 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

 

  Sekretarz  ZO           Prezes ZO 

 

 Dariusz Gacek      Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu  PZW  

w Katowicach z dnia 24.03.2022 r. 

 

REGULAMIN ROZGRYWANIA SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW OKRĘGOWYCH  

„MŁODE TALENTY” 
 

1. Zawody „Młode Talenty” będą rozgrywane w dwóch etapach: 

 do 31.05 mają zostać rozegrane zawody eliminacyjne w Rejonach*. 

 po zakończeniu zawodów eliminacyjnych zostanie rozegrany Finał zawodów. 

Termin ten zostanie podany w kalendarzu imprez sportowych Okręgu.  

2. Zawody eliminacyjne oraz Finał zawodów zostaną rozegrane w trzech kategoriach 

wiekowych z następującymi ograniczeniami: 

 do 12 lat – maksymalna długość wędki 10 m. 

 do 14 lat – maksymalna długość wędki 10 m. 

 do 16 lat – maksymalna długość wędki 11,5 m. 

We wszystkich kategoriach dopuszczone jest używanie wędki z kołowrotkiem. 

Zawodnicy z każdej z kategorii muszą wędkować w osobnych sektorach. 

3. W zawodach mogą brać udział członkowie uczestnicy w wieku od lat 6, którzy potrafią 

samodzielnie wędkować. Dopuszczalna pomoc opiekuna / trenera tylko w przypadku 

awarii sprzętu. Nie dopuszcza się pomocy w podbieraniu ryb, zakładaniu przynęt, 

nęceniu, wyhaczaniu ryby itp. W kategorii do 12 lat w uzasadnionych przypadkach pomoc 

trenera będzie możliwa po uzyskaniu zgody sędziego. 

4. W zawodach eliminacyjnych w rejonach, w klasyfikacji indywidualnej, prawo startu mają 

członkowie uczestnicy wszystkich kół Rejonu. 

5. Do okręgowego finału kwalifikują się najlepsi zawodnicy z Rejonu. Ilość zawodników                 

z poszczególnych Rejonów, uprawniona do startu w finale okręgowym, będzie 

uzależniona od procentowego udziału zawodników Rejonu wśród wszystkich uczestników 

kwalifikacji (udział % w łącznej liczbie zawodników startujących we wszystkich 

Rejonach). 

6. W przypadku braku możliwości uczestniczenia zawodnika, który zakwalifikował się do 

udziału w okręgowym finale, prawo startu uzyskuje kolejny zawodnik z listy. 

7. Uczestnikami finału okręgowego zawodów „Młode Talenty” będzie 60 zawodników                         

z eliminacji rejonowych. 

8. Komisja ds. Młodzieży umożliwia start w Finale Młodych Talentów zawodnikom, którzy 

nie startowali w rejonowych eliminacjach, pod warunkiem, że reprezentowali w tym 

samym terminie Okręg PZW w Katowicach na zawodach międzynarodowych lub 

ogólnopolskich. 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

*Podział kół PZW na Rejony zgodnie z Uchwałą 54/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

Katowice 24.03.2022 


