
REGULAMIN ROZGRYWANIA OKRĘGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH W DYSCYPLINIE 

SPINNINGOWEJ – OD 2016 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW I JUNIORÓW 

Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu 

Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na żywej rybie oraz następujące 

zasady: 

1. Prawo startu w zawodach mają Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy uzyskają 

kwalifikacje w kolejności: 

a. Ubiegłoroczny Mistrz i Wicemistrzowie Okręgu 

b. Zawodnicy biorcy udział w Grand Prix Polski 

c. 25 najlepszych z klasyfikacji Grand Prix Okręgu za rok ubiegły 

d. Mistrzowie Rejonów 

e. Mistrzowie Klubów Wędkarskich 

Limit startujących w Mistrzostwach ustala się na maksymalnie 60 zawodników 

2. Prowadzona jest klasyfikacja w kategorii Juniorów i Seniorów. 

3. Zawody rozgrywane są w dwóch 7- godzinnych turach. 

4. Klasyfikacja w danej kategorii zostanie zaliczona jeżeli udział w zawodach bierze co najmniej 

trójka zawodników w danej kategorii. 

5. Zgłoszenia zawodników w formie pisemnej lub elektronicznej należy dokonać najpóźniej do 

piątku na dwa tygodnie przed zawodami. Lista zgłoszonych i uprawnionych zawodników do 

zawodów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Okręgu PZW w Poznaniu.  

6. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia jest równoznaczne z nie dopuszczeniem zawodnika do 

zawodów. 

7. Indywidualny Mistrz Okręgu w kategorii seniorów i juniorów reprezentuje Okręg PZW Poznań 

na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej. 

8. Każdy junior ma obowiązek startować pod opieką osoby pełnoletniej. 

9. Opłaty: 

a. Startowe senior - 70,00 zł / za obie tury 

b. Startowe junior i opiekun juniora – łącznie 30,00 zł / za obie tury 

Przepisy przejściowe na rok 2016: 

1. Do zawodów w roku 2016 każdy klub ma prawo wystawić jednego dodatkowego zawodnika. 

 



GRAND PRIX OKRĘGU 

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na żywej rybie 

oraz następujące zasady: 

1. Grand Prix Okręgu składa się z cyklu imprez sportowych organizowanych przez Kluby 

Wędkarskie wyszczególnionych w terminarzu imprez Okręgu PZW w Poznaniu na dany rok. 

2. Wszystkie zawody odbywają się w jednej turze (maksymalnie 7 godzinnej). 

3. Długość łowiska powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie 

krótszy niż 100 metrów linii brzegowej.  

4. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii seniorów i juniorów. 

5. Klasyfikacja juniorów prowadzona jest wyłącznie jeżeli w zawodach udział bierze nie mniej 

niż trójka zawodników. 

6. 25 najlepszych z klasyfikacji rocznej nabywa prawo startu w Mistrzostwach Okręgu. 

7. Pisemne zgłoszenia zawodników, potwierdzone dokonaniem opłaty startowej, muszą być 

dokonane każdorazowo u organizatora zawodów w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed 

datą zawodów. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem 

zawodników do zawodów.  

8. Organizator zawodów ma obowiązek przesłać zamkniętą listę startujących zawodników 

sędziemu głównemu zawodów na 10 dni przed planowaną data zawodów. 

9. W klasyfikacji generalnej klasyfikowani są zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 

trzech zawodach. 

10. Koszt organizacji zawodów: 

a. puchary w zawodach sponsoruje Okręg PZW w Poznaniu, 

b. koszt Głównej Komisji Sędziowskiej pokrywa Okręg PZW w Poznaniu w zakresie diet 

sędziowskich oraz kosztów kilometrówki za jeden samochód, 

c. pozostałe koszty organizacyjne pokrywa organizator z opłaty startowej. 

11. Opłaty: 

a. Startowe senior – 50,00 zł  

b. Startowe junior wraz z opiekunem – 15,00 zł  

c. Startowe należy wnieść w terminie do 10 dni przed planowaną data zawodów. 

12. Organizator ma obowiązek przedstawić w Okręgu w ciągu 14 dni od daty zawodów 

rozliczenie finansowe zawodów. 


