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Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/II/2023  z dnia 27 lutego 2023 r.  

 

REGULAMIN  

ROZGRYWEK SPORTOWYCH PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE  

W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ  

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Roczny cykl rozgrywek sportowych obejmuje 6 imprez spinningowych indywidualnych + 4 imprezy 

Teamów z łodzi.  

2. Organizatorem cyklu imprez Spinningowych jest Okręgowy Kapitanat Sportowy, sekcja spinningowa, 

a odpowiedzialnym za organizację tych imprez jest Wiceprezes ds. Sportu Zarządu Okręgu PZW w 

Zielonej Górze.   

3. Prawo startu w cyklu zawodów o GPO Okręgu mają wszyscy członkowie kół i klubów z terenu 

działania PZW Okręg w Zielonej Górze. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do 

wędkowania zgodnie z metodą i rodzajem łowiska.  

4. Zawodnicy startujący w kategorii juniorów muszą zgłosić start z opiekunem. Dopuszcza się jako 

opiekuna zawodnika, startującego w kategorii seniorów, pod warunkiem iż zawodnicy będą 

poruszać się w trakcie zawodów razem. W zawodach, w których losowane są podsektory (dotyczy 

zawodów zaliczanych do Mistrzostw Okręgu), juniorzy losują w pierwszej kolejności, natomiast 

senior opiekujący się juniorem przydzielone ma stanowisko pierwsze w górę rzeki, a w przypadku 

braku takiej możliwości – pierwszy podsektor w dół rzeki od juniora.  

5. Wszystkie tury zawodów jednego cyklu są jednakowe czasowo. Długość tury zawodów określa 

organizator w komunikacie organizacyjnym o zawodach. Tura może być skrócona z powodu 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub przyczyn losowych.  

6. Wszystkie zawody są rozgrywane metodą „na żywej rybie”.   

7. Do połowu dopuszcza się gatunki ryb określone w pkt. 7.8. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego, 

część II.3 (ZOSW Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym) z zachowaniem wymiarów i 

okresów ochronnych określonych w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.   

8. Za rybę zaliczaną do punktacji (GPO i Mistrzostwa Okręgu) uznaje się rybę o długości:  

 

▪ głowacica, sum  70,1cm 

▪ troć jeziorowa 50,1cm 

▪ szczupak, sandacz (uchwała Zarządu Okręgu – na czas trwania zawodów) 45,1cm 

▪ boleń, brzana 40,1cm 
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▪ łosoś, troć 35,1cm 

▪ lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany 30,1cm 

▪ jaź, kleń 25,1cm 

▪ okoń 20 cm 

 

▪ okoń na łowiskach rezerwowych 18 cm 

 

9. Obowiązuje następująca punktacja:  

a. sum, głowacica :  

- za wymiar 70,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 70,1 cm           1100 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  100 pkt.  

b. troć jeziorowa:  

- za wymiar 50,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 50,1 cm           800 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  50 pkt.  

c. szczupak i sandacz:  

- za wymiar 45,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 45,1 cm          550 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  50 pkt.  

d. boleń i brzana:  

- za wymiar 40,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 40,1 cm           450 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  50 pkt.  

e. łosoś, troć:  

- za wymiar 35,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 35,1 cm           390 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  40 pkt.  

f. lipień, pstrągi: potokowy, tęczowy i źródlany:  

- za wymiar 30,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 30,1 cm           350 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  50 pkt.  

g. jaź i kleń:  

- za wymiar 25,0 cm     0 pkt. 

- za wymiar 25,1 cm           240 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  40 pkt.  

h. okoń:  

- za wymiar 20,0 cm           100 pkt.  
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- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  20 pkt.  

i. okoń na wodach rezerwowych:  

- za wymiar 18,0 cm           0 pkt.  

- za wymiar 18,1 cm           60 pkt.  

- za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr  20 pkt.  

Przykłady punktacji:  

• dla ryb nie posiadających wymiarów ochronnych:  

- np. okoń 20,0 cm – 100 pkt.  
- np. okoń 20,1 cm – 120 pkt.  
- np. okoń 24,0 cm – 180 pkt.  

• dla ryb posiadających wymiary ochronne:  

- np. szczupak 45,0 cm – 0 pkt. (wymiar ochronny 45 cm - ryba nie zaliczona.) - np. 
szczupak 45,1 cm – 550 pkt.  

- np. szczupak 50,0 cm – 750 pkt. 
- np. szczupak 50,1 cm – 800 pkt.  

10. Terenem zawodów są łowiska ustalone przez kapitanat Sportowy PZW Okręg w Zielonej Górze. Nie 
obowiązuje pkt 6.5. ZOSW.  

11. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i oznakowanie terenu 
zawodów, w tym: za uroczystą oprawę podczas otwarcia i zakończenia zawodów, nagradzanie i 
dekorację zwycięzców, oraz zapewnienie posiłków  dla zawodników i sędziów.   

12. Informację o zmianie łowiska, przesunięciu lub odwołaniu zawodów należy ogłosić na stronie 
internetowej Okręgu na co najmniej 3 dni przed terminem zawodów.   

13. Sędzią Głównym zawodów jest wyznaczony sędzia klasy krajowej lub okręgowej, który odpowiada 
za prawidłowy przebieg zawodów i za końcowe wyniki. Sędziego wyznacza Kolegium Sędziów.  

14. Każdy zawodnik musi posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z metodą i rodzajem łowiska.   

15. Dopuszcza się stosowanie aplikacji na przenośne urządzenia multimedialne do potwierdzania 
złowionych ryb lub potwierdzanie złowionych ryb za pomocą fotografii. Sposób i zasady stosowania 
aplikacji będą umieszczane w komunikacie do zawodów.  

16. Warunkiem startu w zawodach  jest: 

• Wniesienie elektronicznej opłaty jednorazowej ogłoszonej w komunikacie  

• Terminowe zgłoszenie się elektronicznie na stronie po ukazaniu się komunikatu 

• Otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail.        

17. Lista zgłoszonych zawodników będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej Okręgu 
PZW w każdy czwartek poprzedzający termin imprezy. 

18. Termin zgłoszeń online oraz kwotę startowego określać będzie odrębny komunikat o zawodach na 
stronie Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

19. Zawodnicy którzy wnieśli opłatę startową, a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć  
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w zawodach, organizator w tym przypadku nie zwraca opłaty startowej. 

20.  W każdych zawodach (turze) punkty tzw. miarowe przyznaje się za długość ryby danego gatunku 
mierzoną z dokładnością 1 mm, a wynik końcowy jest sumą punktów za złowione ryby.   

21. Do wyniku końcowego można zaliczyć nie więcej niż 15 sztuk wybranych przez zawodnika ryb, 
dopuszczonych do połowu.   

22. Zasady ustalania wyników zawodów.  

KLASYFIKACJA W TURZE.  

1) Wyniki klasyfikacji w turze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez 
zawodnika/team. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika/teamu decyduje 
dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy/teamy otrzymują liczbę punktów sektorowych 
równą średniemu miejscu, które by zajęli.  

2) przykład 1: dwa teamy na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2=7,5 punktów sektorowych każdy;  

3) przykład 2: cztery teamy zajmują miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów 
sektorowych każdy.  

4) Zawodnik/Team, który nie złowił ryby otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie 
zawodników, teamów biorących udział w danej turze.  

KLASYFIKACJA W ZAWODACH WIELOTUROWYCH.  

1) Wyniki klasyfikacji zawodników/teamów w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe 
uzyskane przez zawodnika/team we wszystkich turach. Mniejsza suma punktów sektorowych 
decyduje o wyższym miejscu zawodnika/teamu w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie 
punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów 
zawodnika/teamu za złowione ryby w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w 
zawodach.  

2) Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.  

3) Zawodnik/Team rozlosowany i nieobecny w turze zawodów, jest uwzględniony w wynikach ale nie 
jest klasyfikowany oraz otrzymuje największą liczbę punktów sektorowych równą liczbie 
zawodników/teamów biorących udział w danej turze plus 1.  

4) Zawodnik/Team zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach ale nie jest klasyfikowany i 
otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników/teamów biorących udział w 
danej turze plus 1.  

5) W przypadku dyskwalifikacji zawodnika/teamu, kolejni zawodnicy/teamy utrzymują swoje 
dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik/team sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi 
został zdyskwalifikowany, następny zawodnik/team utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. 
sektorowe).  

6) Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika/team 
dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 10 punktów sektorowych.  

7) W przypadku ukarania zawodnika/teamu punktami karnymi, kolejni zawodnicy, teamy utrzymują 
swoje dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie.  
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23. Zawody indywidualne są rozgrywane w kategorii seniorów i juniorów   

Rozdział II – INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU  

1. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są trzy zawody wędkarskie z cyklu GPO Indywidualnie pogrubione i 
oznaczone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych. W przypadku braku możliwości 
zorganizowania trzech zawodów o Mistrzostwo Okręgu muszą być rozegrane zawody w minimum 
dwóch turach.  

2. W cyklu zawodów o Mistrzostwo Okręgu zawodnik jest zobowiązany przez okres 30 minut łowić w 
wylosowanym podsektorze. Po tym czasie może łowić w granicach całego terenu zawodów.   

3. W zawodach o Mistrzostwo Okręgu organizator ma obowiązek podzielenia terenu zawodów na 
podsektory.  

4. Mistrzem Okręgu w danej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który uzyskał najniższą sumę lokat. 
Kolejne miejsca i tytuły I i II Wicemistrza Okręgu uzyskują zawodnicy o odpowiednio większej sumie 
lokat. Przy równej sumie lokat, o zajętym miejscu w Mistrzostwach Okręgu decydują kolejno: 
większa suma punktów miarowych, przy dalszej równości najdłuższa złowiona ryba z klasyfikacji 
Mistrzostw Okręgu. Dalsza równość, to lokata ex aequo.  

5. Mistrz Okręgu w kategorii seniorów i Mistrz Okręgu w kategorii juniorów reprezentują Okręg w 
tegorocznych Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Polski.   

6. Nagradza się 3 lokaty w kategorii seniorów oraz 3 lokaty w kategorii juniorów. Mistrz Okręgu oraz 
Wicemistrzowie w kategorii seniorów, oraz Mistrz Okręgu w kategorii juniorów, otrzymują puchary. 
Mistrz i Wicemistrzowie Okręgu w obu kategoriach otrzymują medale.  

Rozdział III – SPINNINGOWE MISTRZOSTWA O KRĘGU TEAMÓW (z łódek)   

1. Do Mistrzostw Okręgu zaliczane są trzy zawody wędkarskie z cyklu GPO Indywidualnie pogrubione i 
oznaczone gwiazdką w tabeli i kalendarzu imprez okręgowych. W przypadku braku możliwości 
zorganizowania trzech zawodów o Mistrzostwo Okręgu muszą być rozegrane zawody w minimum 
dwóch turach.  

2. Prawo startu w zawodach mają 2 osobowe drużyny (teamy) z Okręgu PZW w Zielonej Górze.   

3. Punktacja w zawodach zgodnie z Rozdziałem I pkt 9, 18, 19, 20 niniejszego regulaminu  

4. Dopuszcza się stosowanie aplikacji na przenośne urządzenia multimedialne do potwierdzania 
złowionych ryb lub potwierdzanie złowionych ryb za pomocą fotografii. Sposób i zasady stosowania 
aplikacji będą umieszczane  w komunikacie do zawodów.  

5. Opłaty startowe w zawodach ponoszą startujące drużyny lub macierzyste koła i kluby po 
uzgodnieniu z zawodnikami. W skład Teamu mogą wchodzić wyłącznie osoby pełnoletnie.  

6. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m i muszą być wyposażone 
w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami przepisów żeglugi śródlądowej. 
Minimum kamizelka ratunkowa (kapok) dla każdego zawodnika.  

7. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada Team.  

8. Organizator nie zabezpiecza łodzi, silników oraz sprzętu ratowniczego (kamizelek, kotwic itp.)  
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9. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna powołana przez 
sędziego głównego lub sędzia główny osobiście.  

10. Obowiązują następujące sygnały:  

▪ pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza 
rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających na łowisko. Wypuszczanie jednostek 
pływających następuje, co równą jednostkę czasu ustaloną przez sędziego głównego zawodów, 
np.: co 30 sekund;   

▪ drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów;  
▪ trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.  

11. W każdych zawodach obowiązuje oddzielne losowanie numerów startowych.  

12. Spinningowym Mistrzem Okręgu Teamów na dany rok zostaje Team, który w końcowej klasyfikacji 
cyklu zawodów uzyskał najniższą sumę lokat. I i II Wicemistrzem Okręgu zostają Teamy, które 
uzyskały odpowiednio większą sumę lokat. Przy równej sumie lokat, o zajętym miejscu w 
Mistrzostwach Okręgu decydują kolejno: większa suma punktów miarowych, przy dalszej równości 
najdłuższa złowiona ryba z klasyfikacji Mistrzostw Okręgu. Dalsza równość, to lokata ex aequo.  

13. Spinningowy Mistrz Okręgu Teamów reprezentuje Okręg w tegorocznych Spinningowych 
Mistrzostwach Polski Teamów.   

14. Nagrodami za I, II, III miejsce w Mistrzostwach Okręgu są puchary i medale.  

Rozdział IV – ZAWODY SPINNINGOWE Indywidualne i Teamowe z cyklu GRAND PRIX 
OKRĘGU  

1. Do końcowej klasyfikacji Grand Prix Okręgu Indywidualnie zalicza się pięć z sześciu zawodów 
wędkarskich z cyklu w tabeli i kalendarza imprez okręgowych. Do Grand Prix Okręgu Teamów z łodzi 
zalicza się 5 tur z czterech zawodów wędkarskich z cyklu w tabeli i kalendarza imprez okręgowych.  

2. Wyznaczony teren zawodów nie podlega podziałowi na sektory i podsektory (nie dotyczy zawodów 
GPO Indywidualnego zaliczanych do Mistrzostw Okręgu). Zawodnicy na teren zawodów wyruszają 
jednocześnie a w przypadku zawodów teamowych wypuszczani są przez sędziego zawodów.  

3. Do punktu wyjścia zawodnicy mogą dojechać samochodami lub innymi środkami transportu. W 
pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego Część II.3 
Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym.  

4. Punktacja w poszczególnych zawodach (turach) z cyklu GPO zgodnie z Rozdziałem I pkt 9, 18, 19, 20 
niniejszego regulaminu.  

5. Zwycięzcą cyklu zawodów o GPO Indywidualnie zostaje zawodnik, który zgromadził najmniejszą 
sumę punktów turowych z cyklu GPO. Najsłabsze zawody zawodnika są odliczane w przypadku 
rozegrania sześciu zawodów.  

Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zdobyta we wszystkich 
zawodach z cyklu (najsłabszy wynik będzie odpisywany dopiero po odbyciu pięciu z sześciu 
zawodów/tur). 
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Zwycięzcą cyklu zawodów o GPO Teamów zostaje team, który zgromadził najmniejszą sumę 
punktów turowych z cyklu GPO Teamów. Kolejne miejsca zajmują zawodnicy, teamy o odpowiednio 
mniejszej ilości punktów.   

Rozdział V - Nagrody  

Ustala się następujące nagrody na koniec zawodów wędkarskich:  

1. GPO Indywidualnie – nagrody pieniężne:  

 Seniorzy               Juniorzy 

I miejsce 350 zł + puchar  I miejsce 150 zł + puchar 

II miejsce 300 zł + puchar  II miejsce 120 zł 

III miejsce 250 zł + puchar  III miejsce 100 zł 

IV miejsce 180 zł 

V miejsce 150 zł 

VI miejsce 120 zł 

2. Nagrody na zakończenie cyklu GPO Indywidualnie (klasyfikacja generalna)  

 Seniorzy Juniorzy 

I miejsce 600 zł + puchar I miejsce 200 zł + puchar 

II miejsce 500 zł + puchar II miejsce 150 zł 

III miejsce 400 zł + puchar III miejsce 100 zł 

IV miejsce 350 zł 

V miejsce 300 zł 

VI miejsce 250 zł 

3. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I - III w kategorii seniorów i miejsce I w kategorii juniorów, 
mają zagwarantowany start bez opłat startowych  w następnym roku rozgrywek. 

4. GPO Teamy z łodzi – nagrody pieniężne: 

I miejsce 2 x 350 zł + puchar 

II miejsce 2 x 300 zł + puchar 

III miejsce 2 x 250 zł + puchar 

5. Nagrody na zakończenie cyklu GPO Teamy z łodzi (klasyfikacja generalna)  

I miejsce 2 x 550 zł + puchar 

II miejsce 2 x 450zł + puchar 

III miejsce 2 x 350zł + puchar 
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6. W przypadku zajęcia lokat ex-aequo, nagrody pieniężne za te miejsca są sumowane i rozdzielane 
pomiędzy tych zawodników/teamy w możliwie równych wartościach. Informacja ta zostaje 
odpowiednio zapisana w protokole zawodów.  

Rozdział VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.   

1. Wysokość opłaty startowej w rozgrywkach okręgowych ustala Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze 
na wniosek OKS. Opłata startowa jest przeznaczona w całości na pokrycie kosztów zawodów, w tym 
na posiłek dla uczestników.   

2. Zawodnicy którzy wnieśli opłatę startową, a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w 
zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.  

3. We wszystkich zawodach mogą być wręczane zawodnikom nagrody rzeczowe i gadżety 
ufundowane przez sponsorów lub fundatorów imprezy.   

4. Po terenie zawodów zawodnicy poruszają się pieszo. Dopuszcza się dojazd zawodników do miejsca 
wejścia (startu) na teren zawodów i powrót do Sekretariatu zawodów. Odległości między 
wędkującymi zawodnikami > 50 m.   

5. Zabrania się Treningu na łowisku będącym terenem rozgrywania zawodów indywidualnych lub 
teamów z łodzi w okresie sześciu dni poprzedzających termin zawodów.  

6. Zaleca się stosowanie przynęt o haczykach i kotwicach bezzadziorowych lub z przygiętym 
zadziorem.  

7. Zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji w turze :   

• Treningu na łowisku będącym terenem rozgrywania zawodów w okresie sześciu dni 
poprzedzających termin zawodów (ewentualne zmiany dopuszcza się wcześniej w komunikacie).  

• Rezerwacji miejsc wędkowania.   

• Wybiórczego traktowania zawodników w dostępie do łowiska, oraz wybiórczego zmniejszania 
odległości między wędkującymi zawodnikami.  

• Łowienia przed lub po czasie tury. 

• Łowienia dwóch zawodników na jednej główce (nie dotyczy osób o widocznej niepełnosprawności 
z osobą towarzyszącą oraz juniorów wraz z opiekunem). Ponadto nie dotyczy sytuacji gdy jest 
zachowana odległość 50 metrów jak również nie dotyczy łowienia przy ograniczonej widoczności 
(zarośla). W takim przypadku pierwszeństwo pozostania na główce ma zawodnik znajdujący się 
bliżej szczytu główki. Drugi zawodnik jest zobowiązany natychmiast opuścić główkę.   

• W kwestiach spornych decyduje skład sędziowski.   

8. Za nieobecność zawodnika na zakończeniu zawodów – podczas odczytywania listy po wręczeniu 
nagród, będą dodawane punkty karne do całego cyklu zawodów GPO + 3 pkt (za każdą nieobecność). 
W przypadku zawodów teamy z łodzi – obecny na zakończenie musi być przynajmniej jeden 
zawodnik z drużyny.  

9. Dyskwalifikację stosuje sędzia główny zawodów po jednorazowym zwróceniu uwagi zawodnikowi. 
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika dodatkowymi 
punktami karnymi w ilości do 10 punktów turowych.  
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10. Protest może być zgłoszony najbliższemu sędziemu najpóźniej do 15 minut od chwili powstania 
sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości i jest wolny od kaucji. Od decyzji sędziego lub komisji 
sędziowskiej, w ciągu 30 minut po dokonaniu wpłaty 50 zł tytułem wadium, przysługuje odwołanie 
na piśmie do sędziego głównego. W przypadku uznania odwołania przysługuje natychmiastowy 
zwrot wpłaconej kwoty.   

11. Wszystkie drużyny i indywidualni zawodnicy obowiązani są przebywać na terenie Sekretariatu 
zawodów do czasu oficjalnego zamknięcia imprezy.   

12. Sędzia główny ma prawo wyznaczyć dodatkowy punkt wejścia na teren zawodów.  

13. Dodatkowo zawodnik/team zostaje zdyskwalifikowany w rocznym cyklu zawodów za naruszenie 
następujących zasad:  

1) za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. 
celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.; 

2) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w 
innym czasie niż czas trwania tury zawodów.   

14. Decyzję o dyskwalifikacji w rocznym cyklu zawodów, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, podejmuje OKS. Decyzja OKS o dyskwalifikacji jest ostateczna.  

15. Dodatkowe zasady rozgrywania zawodów przy użyciu aplikacji:  

1) Organizator zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania mat które są indywidualnie 
przypisane do każdego zawodnika/temu na czas trwania zawodów.    

2) Skład sędziowski zobowiązany jest do prawidłowego przebiegu zawodów a w szczególności:  

• niezwłocznego wsparcia zawodnika w przypadku problemów z aplikacją    

• wydania i odebrania mat od zawodników   

• obserwowania zawodników celem prawidłowego i uczciwego przebiegu zawodów   

3) Obowiązki zawodnika :   

• pobranie maty i zwrot czystej maty na koniec tury zawodów   

• zawodnik ma obowiązek zadbać szczególnie o powierzone mu mienie aby nie skutkowało 
brakiem możliwości korzystania z niego przez inne osoby 

• w przypadku zniszczenia lub zagubienia maty Okręgu PZW Zielona Góra sędzia ma prawo żądać 
zapłaty od zawodnika w kwocie 50 złotych na konto Okręgu na podstawie podpisanego 
oświadczenia danych a następnie doręczeniu noty obciążeniowej 

17. Nieopłacenie noty będzie skutkowało nie dopuszczeniem zawodnika do następnych zawodów. 

18. Prawidłowe wykonanie zdjęcia poprzez aplikację :  

• Ryba musi leżeć na prawym boku, musi dotykać czoła miary swoim pyskiem jak również musi 
być widoczny ogon na miarce w celu prawidłowego odczytania wymiaru.   

• Zdjęcia powinny być wykonywane tak aby nie zakrywać całej szerokości ryby. 

• Oznaczenie tury zawodów wskazane wcześniej przez sędziego musi być widoczne na zdjęciu.   

• Zdjęcie powinno być wykonane z góry.   

• Zdjęcia nie wyraźne lub nie poprawnie zrobione nie będą zaliczane.  
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• Zawodnik może zgłosić do punktacji tylko raz każdą złowioną rybę zgodnie z regulaminem 
zawodów lub wytycznymi w komunikacie i na odprawie. 

19. Do zaliczania punktów za złowienie ryby należy w odpowiedni sposób zgłosić ją do sędziego 
miarowego a wiec szczegółowe informacje dla zawodników odnośnie zawodów sędziowanych za 
pomocą aplikacji będą w komunikacie lub na odprawie przed zawodami.  

20. Sedzia Główny ma prawo na wniosek OKS-spinning w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów 
ponownie zweryfikować zdjęcia i wyniki celem wyeliminowania oszustwa.  

21. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie stosuje się obowiązujące Zasady Organizacji 
Sportu Wędkarskiego (ZOSW) Część II.3 Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym.   

22. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

24. Interpretacja regulaminu należy do OKS.  

Rozdział VII - DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 
42, 00 – 831 Warszawa.   

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Zielona Góra, ul. Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra, służy 
następujący adres email: iodo@pzw.zgora.pl   

3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe oraz wizerunek 

Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia tych Zawodów,  w tym prowadzenia 
związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych 
obowiązków podatkowych.  

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika wraz z zajętym przez niego miejscem 
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.   

5. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o zawodach i ich wynikach. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony 
do udziału w Zawodach.   

6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.  

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych  
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