
Regulamin  okręgowych zawodów spławikowych 

w kategoriach:   kadeci U-15, juniorzy U-20 i młodzież U-25 
  

1. Mistrzostwa Okręgu kadetów, juniorów i młodzieży są otwarte, bezpłatne i wliczają się do 

GP Okręgu.  

 2. Każde zawody z cyklu GP i MO będą miały swojego organizatora. Organizator 

zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów zgodnie z regulaminem Komisji Młodzieży 

Gorzów Wlkp., RAPR, ZOSW.   

3. Sędzia główny prowadzący zawody GP i MO powinien posiadać co najmniej licencję 

okręgową.   

4. Zawody GP i MO będą rozgrywane w jednej turze – sektorowo (sektor do 15 zawodników) 

przez jeden dzień, w różnych terminach. Punktacja sektorowa do 15 punktów.   

5. Każda tura MO i GP trwa po 3 godziny. W razie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych zawody uważa się za odbyte po co najmniej 1,5 godziny trwania zawodów   

6. Ilość sektorów jest  uzależniona od liczby startujących zawodników.   

7. Zawodnik nie biorący udziału w danej turze otrzymuje największą ilość punktów w 

najliczniej obsadzonym sektorze tury GP plus jeden punkt .   

8. W przypadku jednakowej ilości punktów (GP, MO) decyduje waga ogólna złowionych ryb, 

a w dalszej kolejności ex aequo.   

9. Do punktacji końcowej GPO kadetów, juniorów zaliczamy wszystkie tury GP, MO (wyniki 

z sektora).   

10. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia. Zawodnik jest zakwalifikowany do 

danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku 

nie przekroczył podanej granicy wieku.   

11. 1 Zawodnik może posiadać do 17 litrów zanęty. Limit używanych przynęt pochodzenia 

zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 

litr ochotki (jokera i max 0,5 l ochotki haczykowej) oraz 0,5 litra czerwonych robaków 

(dżdżownicowate- Lumbricidae).  Przynęty zwierzęce muszą być przedstawione do kontroli w 

okrągłych pudełkach opomiarowanych zgodnie z przepisami FIPSed. 

11.2 Limity maksymalnej długości wędzisk: U-15  do 10m, U20- do 11.5m, U-25 do 13m. 

11.3 Na stanowisku może przebywać tylko jeden opiekun-trener zgłoszony pisemnie przed 

zawodami. 

11.4 Trener może pomóc zawodnikowi w przygotowaniu zanęty oraz ustawieniu kosza 

wędkarskiego w czasie pomiędzy pierwszym i drugim sygnałem dźwiękowym przed 

zawodami. W czasie zawodów zawodnik nęci samodzielnie. 

11.5 Zawodnik musi być wyposażony w siatkę do przechowywania ryb zgodnie z ZOSW. 

11.6 Losowanie stanowisk uprzywilejowanych odbywać się będzie osobno w cyklu MO i 

osobno w GP: 

a).Na zawodach MO przyjmuje się zasadę, że zawodnik który w poprzedniej turze wylosował 

stanowisko uprzywilejowane, to w kolejnej turze losuje w sektorze jako pierwszy z numerów 

pozbawionych stanowisk uprzywilejowanych. Za stanowiska uprzywilejowane uznaje się  

pierwsze i  ostatnie stanowisko w sektorze o ile pomiędzy sektorami znajduje się strefa 

neutralna. 
b).Na zawodach GP Okręgu przyjmuje się zasadę, że zawodnik który w poprzedniej turze 

wylosował stanowisko uprzywilejowane, to w następnych turach losuje w sektorze jako 

pierwszy z numerów pozbawionych stanowisk uprzywilejowanych. Za stanowiska 

uprzywilejowane uznaje się  pierwsze i ostatnie stanowisko w sektorze o ile pomiędzy 

sektorami znajduje się strefa neutralna. 

 



12. Termin komunikatu o zawodach winien być zamieszczony na stronie internetowej  okręgu 

nie później niż na dwa tygodnie przed zawodami. Organizator zastrzega  sobie  prawo do 

zmian organizacyjnych w sytuacjach niezależnych od niego.   

13. Po zakończeniu cyklu GP Okręgu nastąpi uroczyste podsumowanie - wraz z wręczeniem 

pucharów, dyplomów oraz upominków dla najlepszych zawodników (w miarę posiadanych 

środków finansowych) – podczas zawodów o Puchar Okręgu. 

14. Pozostałe sprawy dotyczące zawodów nie wymienione w w/w regulaminie regulują 

regulaminy  RAPR oraz ZOSW oraz sędzia główny na odprawie przed zawodami.   

15.  Zawodnika, który nie ukończył 18 lat,  obowiązuje pisemna zgoda prawnego 

opiekuna na udział w zawodach, dołączona do zgłoszenia oraz obecność pełnoletniego 

opiekuna w czasie trwania zawodów.  

16. Za 100% obecność zawodników w zawodach GP zostaną rozlosowane dodatkowe 

atrakcyjne upominki na ostatnich zawodach sezonu.   

17. Komisja Młodzieży  w Gorzowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 

powyższym regulaminie.  

18.Każdy zawodnik startujący w w/w zawodach wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko oraz rok urodzenia). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. Organizator może przetwarzać 

dane osobowe w związku z organizacją zawodów wędkarskich, także we współpracy z 

innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów 

wędkarskich. 

 

19. Pełnoletni uczestnik zawodów zgłaszając się do danego cyklu zawodów winien złożyć na 

piśmie poniższe oświadczenie: 

 

 „Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas 

zawodów wędkarskich Mistrzostw Okręgu, GP Okręgu i Pucharu Okręgu w sezonie 2019r. 

Nieodpłatna zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i 

terytorialnie) korzystania z mojego Wizerunku. Okręgowi PZW Gorzów Wlkp. przysługuje 

wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego Wizerunku przez 

niego samego oraz przez partnerów. Wizerunek będzie wykorzystywany jedynie na stronach i 

materiałach Okręgu PZW Gorzów Wlkp. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam również  

nieodpłatnie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo złożyć pisemne odwołanie zgody, 

które nie skutkuje wstecz, a jedynie od daty potwierdzenia wpływu do Okręgu PZW Gorzów 

Wlkp.”  

 

Załączniki: 

1.Zgoda opiekunów prawnych 

2.Oświadczenie. 


