
  

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 04/II/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.  
  

Regulamin  

drużynowych zawodów wędkarskich Grand Prix   
Okręgu PZW w Zielonej Górze obowiązujący na 2023r.  

 

ROZDZIAŁ I  – POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Punktacją objętych jest 5 imprez drużynowych (5 zawodów GPO).  

2. Prawo startu mają 3 - osobowe drużyny z kół PZW Okręgu Zielona Góra + drużyny mieszane z 
różnych kół z Okręgu PZW w Zielonej Górze.   

3. Drużyna składa się z 3 zawodników – członków PZW Okręg w Zielonej Górze, z opłaconymi 
składkami na dany rok – bez podziału na kategorie.   

4. Koło może wystawić na zawody dowolną ilość drużyn. Drużyna otrzymuje swój stały numer  
identyfikacyjny (np. Zielona Góra 10 – II drużyna, III drużyna itp.).  

5. 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.  

6. Skład drużyny może się zmieniać w trakcie sezonu (max. 1 zawodnik w drużynie w stosunku do 
zawodników z pierwszej imprezy wędkarskiej). Jeżeli w drużynie nastąpi więcej zmian 
zawodników w jednych z zawodów, drużyna sklasyfikowana zostanie jako nowa drużyna.  

7. Możliwy jest start drużyny w niepełnym składzie (nagrody zostają pomniejszone o brakującego 
zawodnika).  

8. Metoda łowienia – dowolna, na 1 wędkę (spławik, grunt, picker, bolonka, odległościówka) 
obowiązuje zakaz spinningowania i łowienia na „żywca”.    

9. Czas trwania zawodów 5 godzin.  

10. Drużyna otrzymuje do dyspozycji główkę i wędkuje w obrębie swojego sektora.   

11. Sektor wędkarski – schemat:   

              Sektor wędkowania         Sektor wędkowania         Sektor wędkowania  
    

12. Dopuszcza się wędkowanie z półwyspów położonych między główkami (ostrogami) w ramach 
swojej części sektora bez względu na położenie miejsca wejścia.  
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13. Wszystkie zawody są rozgrywane na „żywej rybie”, zgodnie z Zasadami Wędkowania 
obowiązującymi w PZW Okręg w Zielonej Górze.   

14. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Drużyna, która tego nie zrobi jest 
zdyskwalifikowana. Dyskwalifikacja drużyny zachodzi również w przypadku dostarczenia do 
ważenia ryb zabronionych do połowu, ryb w trakcie okresu ochronnego, ciężarków, kamieni 
obciążających siatkę itp. lub poprzez udział zawodnika nieuprawnionego do startu.  

15. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się drużynie 
dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od liczby 
punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.  W przypadku, gdy liczba 
punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe 
drużynie wpisuje się „0” punktów.  

16. Za przedłożenie komisji do wagi obciążnika siatki (ciężarek, kamień), ryby w okresie ochronnym lub 
ryby niedopuszczonej do zawodów następuje dyskwalifikacja drużyny.  

17. Obowiązująca długość wędki, wymiary platformy, itp. zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 
Wędkarskiego.   

18. Siatka do przetrzymywania ryb – minimum 3 m. i średnica obręczy minimum 40 cm.   

19. Zawodnicy mają prawo zgłosić uwagi co do terenu zawodów 30 minut przed losowaniem 
stanowisk.  

20. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny  
z regulaminem PZW, drużyna nie ma prawa zmiany główki (stanowiska).   

ROZDZIAŁ II – WYNIKI I PUNKTACJA 

1. Podczas ważenia ryb do sędziego dochodzi jeden zawodnik z przeciwnej (sąsiedniej) drużyny, który 
podpisem na karcie startowej potwierdza prawidłową wagę złowionych ryb przez przeciwną 
drużynę. Przejście zawodnika jest obowiązkowe – w przeciwnym wypadku następuje 
dyskwalifikacja całej drużyny.  

  
                     Sędzia + zawodnik         Sędzia + zawodnik               Sędzia + zawodnik  
                          3 drużyny                        2 drużyny                                 1 drużyny  

                                                

2. Na wynik końcowy zawodów wędkarskich składa się waga złowionych ryb przez zawodników danej 
drużyny (łączny wynik drużyny).   

3. Wygrywa drużyna, która zdobyła największą wagę złowionych ryb.   
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4. Przy równej wadze złowionych ryb przez drużyny, do klasyfikacji końcowej zawodów GPO zajęte 
miejsca i punkty będą zaliczone ex aequo. 

5. W zawodach GPO drużynowo punktowane są wszystkie miejsca, obowiązuje punktacja malejąca 
zgodnie z poniższym wykazem:   

I miejsce       –   1 pkt. 
II miejsce       –   2 pkt. 
III miejsce      –   3 pkt. 
IV miejsce      –   4 pkt. 
V miejsce      –   5 pkt. 
VI miejsce      –   6 pkt. 
XXV miejsce     –   25 pkt. 
XXVI miejsce i kolejne  –   26 pkt. 
dyskwalifikacja lub brak udziału   –   28 pkt. 

6. Podstawą klasyfikacji generalnej jest suma punktów zdobyta w 5-ciu zawodach.  

7. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji GPO wygrywa drużyna, która 
zdobędzie największą ilość I, II, III miejsc itd.   

ROZDZIAŁ III  - NAGRODY  

1. Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów wędkarskich:  

I miejsce      – 350 zł  x 3 + puchar  
II miejsce      – 300 zł  x 3 + puchar  
III miejsce     – 250 zł  x 3 + puchar       
IV miejsce     – 200 zł  x 3      
V miejsce     – 180 zł  x 3         
VI miejsce     – 150 zł  x 3    

2. W przypadku pozyskania sponsora na dane zawody, możliwe są upominki do rozlosowania wśród 
wszystkich uczestników, obecnych podczas losowania, bez względu na zajętą lokatę.  

3. Nagrody na zakończenie całego cyklu GPO (klasyfikacja generalna)  

I miejsce       – 3 x 600 zł  + statuetki dla zawodników  
II miejsce        – 3 x 500 zł  + statuetki dla zawodników  
III miejsce       – 3 x 400 zł  + statuetki dla zawodników  
IV miejsce      – 3 x 350 zł   
V miejsce      – 3 x 300 zł   
VI miejsce       – 3 x 250 zł   

4. W przypadku zajęcia lokat ex-aequo, nagrody pieniężne za te miejsca są sumowane i rozdzielane 
pomiędzy te drużyny w możliwie równych wartościach. Informacja ta zostaje odpowiednio 
zapisana w protokole zawodów. 

5. Przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów.  



  

 

 

6. Drużyna, która zajęła I miejsce ma zagwarantowany start bez opłat startowych  w następnym 
roku rozgrywek (w tym samym składzie)  

ROZDZIAŁ IV – ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału 
drużyny w zawodach z cyklu GPO:    

2. 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.        

3. Termin wpłacania opłaty startowej określać będzie komunikat o zawodach na stronie Okręgu PZW 
w Zielonej Górze.  

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

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w odrębnym komunikacie wydanym 
przez organizatora.   

2. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do klasyfikacji GPO jest Wiceprezes ZO ds. Sportu.  

3. Wszelkie sporne sprawy na zawodach wędkarskich, a nie ujęte w regulaminie GPO rozstrzyga 
komisja sędziowska (3 osoby w tym sędzia główny), po wpłaceniu wadium w wysokości opłaty 
startowej. Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania się do Okręgowego Kapitanatu 
Sportowego. 

4. Okręgowy Kapitanat Sportowy może zmienić termin i miejsce rozgrywania zawodów.  

5. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

7. Interpretacja regulaminu należy do OKS.  

ROZDZIAŁ VI - 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. Zgłoszenie i 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.  

 
 
 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 
OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE 

Beata SZULCZEWSKA 
V-CE PREZES DS. SPORTU 


