
Regulamin Olimpiady Wędkarskiej Młodzieży 

Olimpiady służą propagowaniu sportu wędkarskiego i świadomości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży. Udział w zawodach jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem poniższych 
zasad i przepisów.  
 
Udział w zawodach może wziąć udział zawodnik w wieku 12 – 16 lat (urodzeni 2006 – 2010) – 
posiadający statut członka uczestnika PZW z opłaconą składkę członkowską na dany rok 
kalendarzowy, w którym rozgrywana jest Olimpiada. Organizator może ze względu na 
pojemność łowiska ograniczyć ilość uczestników (informacja w osobnym komunikacie). 
 
Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział             
w Olimpiadzie (wg załącznika nr 1).  
Każdy opiekun, przed rozpoczęciem odprawy musi złożyć pisemne oświadczenie                                
o odpowiedzialności za swoich zawodników uczestniczących w Olimpiadzie (wg załącznika nr 
2). 

Zawodnicy bezwzględnie winni posiadać aktualną legitymację PZW lub kartę 

wędkarską i legitymację szkolną. Każdemu zawodnikowi musi towarzyszyć pełnoletni opiekun.  

Zawodników zgłaszają Koła Okręgu PZW Sieradz. 

KONKURENCJE 

1. Test sprawnościowy - rzut do celu 

2. Test wiedzy wędkarsko – ekologicznej. 

3. Zawody wędkarskie spławikowe. 

KLASYFIKACJA 

1. Indywidualna – o zwycięstwie decydować będzie suma zajętych miejsc w poszczególnych 

konkurencjach.   

ZASADY PROWADZENIA OLIMPIADY 

TEST SPRAWNOŚCIOWY. 

„Kulę zanętową”  stanowić będzie piłeczka tenisowa 

• cel rzutu tarcza  

• odległości rzutu 9 m z pozycji siedzącej 

• ilość rzutów - 10 ( za celny rzut w 0,25 m – 10 pkt., za celny w 0,5 m - 5 pkt., za celny w 1 m 

– 2 pkt. 

W przypadku równej ilości punktów między poszczególnymi zawodnikami, organizuje się 

dogrywkę – dodatkowe 3 rzuty. 



Za 1 miejsce – najlepszy wynik punktowy – zawodnik otrzymuje 1 pkt. do klasyfikacji 
końcowej, za 2 miejsce – 2 pkt. za 3 miejsce – 3, itd. . 
 

TEST EKOLOGICZNO – WĘDKARSKI 

Konkurs wiedzy ekologiczno- wędkarskiej zawierający pytania testowe etyki wędkarskiej, 
przepisów wędkarskich (amatorskiego połowu ryb i zasad sportu wędkarskiego). Pytania w 
ilości: 20. Pytania wybrane są z :  
 
https://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskieg
o_na_olimpiady_wedkarskie . 
 
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt. W przypadku równej ilości 
uzyskanych punktów – przyznaje się miejsca ex aequo. 
 
Za 1 miejsce – najlepszy wynik punktowy – zawodnik otrzymuje 1 pkt. do klasyfikacji 
końcowej, za 2 miejsce – 2 pkt. za 3 miejsce – 3, itd. . 
 
 

ZAWODY SPŁAWIKOWE 

Dopuszcza się następujące długości wędzisk  –  do 9 m 

Czas trwania zawodów – 3 godz. 

W zależności od ilości zawodników oraz charakteru łowiska – rozgrywa się je w jednym lub 
maksymalnie 3 sektorach.  
Losowanie stanowisk odbywa się drodze losowania indywidualnego. 
 
Punktacja za złowione ryby zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW. 

Za 1 miejsce – najlepszy wynik punktowy – zawodnik otrzymuje 1 pkt. do klasyfikacji 
końcowej, za 2 miejsce – 2 pkt. za 3 miejsce – 3, itd. . 
 

Klasyfikacja końcowa Olimpiady 
 
Do końcowej klasyfikacji indywidualnej brane są pod uwagę punkty równe zajętemu miejscu 
przez zawodnika w poszczególnych konkurencjach.  
Czyli zawodnik, który zajął pierwsze miejsce otrzymuje 1 pkt. drugie – 2 pkt. itd. 
Jeżeli zawodnicy zajmują w konkurencji miejsca ex aequo, wówczas do klasyfikacji końcowej 
zaliczaną mają taką samą liczbę punktów. Wygrywa zawodnik, który uzyskał mniejszą łączną 
sumę punktów. W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników w końcowej klasyfikacji 
indywidualnej uzyskało łącznie taką samą liczbę punktów, wyżej klasyfikowany będzie 
zawodnik, który uzyskał mniejszą liczbę punktów w którejkolwiek konkurencji. 

https://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie
https://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpiady_wedkarskie


Przykład: Np. dwóch zawodników uzyskało łącznie 15 pkt. przy czym pierwszy z nich uzyskał w 
pierwszej konkurencji 1 pkt, w drugiej 4 pkt. w trzeciej 8 pkt. a w czwartej 2 pkt. , a drugi 
zawodnik kolejno : 2 pkt, 1 pkt, 7 pkt i 5 pkt. Wyższe miejsce zajmie zawodnik pierwszy, 
ponieważ pierwsza różnica punktowa dotyczyła u pierwszego 4 pkt, a u drugiego 5 pkt 
(obydwoje zdobyli 1 raz 1 pkt. i 1 raz 2 pkt.). 
 
 
Za zajęcie miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki ………………………………………………. 
........................................................................................................................................ 
ur. ........................................... zam. ……………………………………………………… 
........................................................................................................................................ 
w.....................................................................................................................................  
(nazwa imprezy )organizowanej przez Zarząd Okręgu PZW w Sieradzu  

Impreza odbędzie się w dniach ....................................................... 
w..................................................................................................................................... 
(miejsce odbycia imprezy) 
 

Orientacyjną godzinę wyjazdu ustala się na ................................., natomiast powrotu 
na .......................... 

 

W trakcie imprezy dziecko musi mieć zapewnioną kwalifikowaną opiekę 
instruktorską. 

Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna) to ..................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 

Miejscowość i data …………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko opiekuna …………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
ZOBOWIĄZANIE 

Deklaruję, że zostałem zapoznany z ogólnymi zasadami opieki nad dziećmi i 
młodzieżą w trakcie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowanej przez Okręg PZW w 
Sieradzu. 
Jednocześnie zobowiązuję się w dniach od ……………..…..….. do …………………….,  
do sprawowania odpowiedzialnej opieki nad następującymi przedstawicielami 
będącymi uczestnikami Olimpiady: 
 

1. …………………..…………………………………………………………….………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 


