INFORMACJA
Głównego Kapitanatu Sportowego na rok 2021
Ustalenia dotyczące rozgrywania zawodów Grand Prix Polski , Mistrzostw Polski w 2021 r.
i zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski 2022 roku.
1. Maksymalne stawki brutto kosztów organizacyjnych (startowego) w 2021 roku
w zawodach z cyklu „Grand Prix Polski (GPP), Rzutowego Pucharu Polski (PP)”, Mistrzostwach Polski
(MP) i zawodach eliminacyjnych do GPP na jednego zawodnika:
-w
-w
-w
-w

dyscyplinie spławikowej weterani, seniorzy, kobiety, U25:
dyscyplinie spławikowej w zawodach eliminacyjnych do GPP:
dyscyplinie spławikowej U15 i U20:
dyscyplinie spławikowej MP osób niepełnosprawnych:

do 300 zł (za 2 tury).
do 420 zł (za 3 tury).
do 250 zł (za 2 tury).
do 170 zł (za 2 tury).

- w dyscyplinie feederowej zawody GPP i MP:
- w dyscyplinie feederowej zawody MP klubowe:

do 300 zł. (2 tury).
do 420 zł. (3 tury).

- w dyscyplinie podlodowej:

do 330 zł (za 3 tury).

- w dyscyplinie spinningowej:
a) w GPP z brzegu:
b) w GPP teamów:
c) w eliminacjach do GPP teamów:
d) w Indywidualnych Mistrzostwach Polski (IMP):
e) w MP teamów:

do 400 zł.
do 550 zł (za team).
do 650 zł (za team, 3 tury).
do 500 zł (3 tury).
do 650 zł (za team, 3 tury).

- w dyscyplinie muchowej:
a) w GPP z brzegu:
b) w GPP z łodzi, jeżeli łodzie zapewnia organizator w ramach opłaty:
c) w MP z brzegu:
d) w MP z łodzi, jeżeli łodzie zapewnia organizator w ramach opłaty:

do
do
do
do

400
480
450
500

- w dyscyplinie rzutowej:
a) w IMP i PP od zawodnika:
b) w IMP i PP od osoby towarzyszącej:
c) w IMP i PP opcja bez noclegu i wyżywienia:
d) w IMP i PP od osoby towarzyszącej bez noclegu i wyżywienia:

do
do
do
do

430 zł.
270 zł.
270 zł.
80 zł.

- w dyscyplinie morskiej brzegowej z plaży:
a) w MP - 3 dniowe:
b) w GPP - 2 dniowe:
c) w GPP - 1 dniowe:

do 360 zł (3 tury).
do 270 zł (2 tury).
do 210 zł (2 tury).

- w dyscyplinie karpiowej:
a) w MP:

do 900 zł (za team).

zł.
zł.
zł.
zł.

2. Kaucja za złożenie odwołania do sędziego głównego - 150 zł.
Kaucja za złożenie protestu do komisji odwoławczej (zawody rzutowe) - 150 zł.
3. Stawki ryczałtów na sędziowanie obowiązujące w 2021 roku na zawodach z cyklu GPP, PP, MP
i zawodach eliminacyjnych do GPP:
-

sędzia główny, sekretarz:
z-ca sędziego głównego:
sędzia sektorowy:
pozostali sędziowie:

do
do
do
do

160 zł /za turę + za oficjalny trening.
110 zł /za turę.
110 zł / za turę + za oficjalny trening.
80 zł / za turę.

W dyscyplinie karpiowej stawki, w porozumieniu z GKS, ustalają Okręgi proporcjonalnie do czasu
trwania zawodów.
Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione stawki są stawkami netto.
Ponadto sędziom przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

4. Delegacje dojazdowe i ryczałty sędziów głównych na Mistrzostwa Polski ponosi
ZG PZW. W dyscyplinie podlodowej, gdzie MP rozgrywane są jako cykl dwóch zawodów
ww. koszty w I i II turze zwracane są przez ZG PZW po 50%.
Na zawodach GPP , eliminacjach do GPP i Rzutowym Pucharze Polski koszty sędziowania ponosi
organizator.
5. Ilość tur zaliczanych do klasyfikacji indywidualnej GPP i Mistrzostw Polski w 2021 roku:
- w dyscyplinie spławikowej w kategorii:
seniorzy, kobiety i U25:
- 100% rozegranych tur;
U15 i U20:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie spinningowej teamowej:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie spinningowej z brzegu:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie muchowej:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie podlodowej:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie morskiej:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie morskiej w klasyfikacji drużynowej:
- 100% rozegranych tur;
- w dyscyplinie feederowej:
- 100% rozegranych tur.
6. Do klasyfikacji ogólnej Drużynowych i Klubowych Mistrzostw Polski w dyscyplinie
spławikowej zalicza się 100% wyników z zawodów GPP.
7. Mistrzostwa Polski w
w kategoriach:
- seniorów;
- kobiet;
- U25;
- U20;
- U15;
- weteranów 55+ i 65+.

dyscyplinie

spławikowej

rozgrywane

będą

w

2021

roku

8. W MP Teamów do punktacji GPP prowadzona jest osobna klasyfikacja uwzględniająca tylko
Teamy startujące w GPP zgodnie z ZOSW cz. II.3 pkt. 6.13.2.
9. W ogólnopolskich zawodach eliminacyjnych do GPP mogą uczestniczyć członkowie
Polskiego Związku Wędkarskiego nie posiadający licencji sportowej PZW.
Organizator zawodów może zastrzec sobie obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich
informując o tym w komunikacie nr 1.

10. W dyscyplinie muchowej i spinningowej w kategorii juniorów organizator ma obowiązek
zobowiązać uczestników do połowu ryb w kamizelkach ratunkowych (asekuracyjnych) informując
o tym w komunikacie nr 1.
11. W drużynie seniorów w dyscyplinie spławikowej prawo startu ma zawodnik kategorii U25,
dopuszcza się również udział w drużynie zawodnika z kategorii U20 i może on łowić wędką
długości do 13 metrów.
Zawodnicy w kategorii U15 i U20 chcący rywalizować w tej kategorii o Kadrę PZW muszą
uczestniczyć w zawodach z cyklu GPP dla kadetów i juniorów ujętych w Terminarzu Imprez GKS.
12. Organizator zobowiązany jest do przesłania projektu komunikatu zawodów do działu
sportu i młodzieży ZG PZW w celu akceptacji w terminie nie przekraczającym 4 tygodni
przed datą zawodów na adres sportpzw@zgpzw.pl
Każdy komunikat powinien zawierać:

-

Nazwa, termin i miejsce rozgrywania zawodów.
Kto jest organizatorem i na czyje zlecenie zawody są organizowane.
Adnotacja że zawody rozgrywane są wg ZOSW, a jeżeli są jakieś odstępstwa od ZOSW
(za zgodą GKS) musi być to wyraźnie zaznaczone.
Rozpisany teren zawodów (umiejscowienie sektorów).
Specyfikacja łowiska.
Informacje dotyczące treningu (jeżeli jest przewidziany).
Kto jest uprawniony do startu w zawodach.
Dokładne koszty uczestnictwa w zawodach.
Dane niezbędne do przelewu opłaty startowej.
Termin do którego przyjmowane są zgłaszania.
Imienny skład Głównej Komisji Sędziowskiej:
sędzia główny, z-ca sędziego głównego, sędzia sekretarz i sędziowie sektorowi.
Informacje organizacyjne.
Godzinowy harmonogram zawodów.

Przypominamy, że skład Głównej Komisji Sędziowskiej na zawodach MP, GPP, PP
i eliminacyjnych do GPP, musi składać się z sędziów klasy krajowej uwzględnionych
w wykazie aktywnych sędziów klasy krajowej (ZOSW cz. II.1 pkt. 1.10.3 i 1.16).
Po akceptacji GKS, organizator umieszcza komunikat na własnym portalu związkowym
www.pzw.org.pl
Biuro Zespołu Sportu i Młodzieży ZG PZW rozsyła komunikat do wszystkich Okręgów PZW
i umieszcza komunikaty na stronie administrowanej przez ZG: www.pzw.org.pl/gks/
13. Organizator zobowiązany jest do przesłania wyników losowania (trening, sektory,
stanowiska i inne) oraz wyników zawodów (turowych i końcowych), zaraz po ich wyliczeniu,
do administratora strony www.gpximp.pzw.org.pl na adres krzyniucha@gmail.com
14. Opłaty za licencje:
- Licencja dla Klubu:
- Licencja dla zawodnika:
- Licencja dla sędziego klasy krajowej (wg nowego wzoru)

- 20 zł.
- 40 zł.
- 30 zł.

w zestaw licencji sędziego klasy krajowej wchodzą:
licencja, okładka, książeczka ewidencji sędziowań formatu A5 oraz znaczek.

Uwaga: Wyżej wymienione stawki są stawkami brutto.

Informacje dla organizatorów MP i GPP w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym
odnośnie klasyfikacji i wymiarów ryb w 2021 roku.
Ryby klasyfikowane do punktacji - wymiar:
1. Certa - 30 cm;
2. Dorsz - 35 cm;
3. Gładzica, stornia, zimnica - 25 cm;
4. Jaź - 25 cm;
5. Leszcz - 40 cm;
6. Łosoś - 60 cm;
7. Okoń - 20 cm;
8. Płoć - 20 cm;
9. Pstrąg tęczowy - bez wymiaru;
10. Sandacz - 45 cm;
11. Sieja - 40 cm;
12. Skarp, nagład - 30 cm;
13. Troć wędrowna - 50 cm;
14. Węgorz - 50 cm;
15. Wzdręga - 20 cm;
16. Belona - bez wymiaru.

Główny Kapitanat Sportowy.

