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Załącznik nr 3 do uchwały nr 04/II/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.  

Regulamin 

Indywidualnych zawodów wędkarskich Grand Prix Method Feeder 

Okręgu PZW w Zielonej Górze na 2023 r. 
  

I. ROZDZIAŁ - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Punktacją objętych jest 5 imprez zgodnie z kalendarzem imprez Okręgowych. 

2. Organizatorem cyklu imprez Grand Prix Method Feeder (GMPF) jest Okręgowy Kapitanat 
Sportowy, sekcja spławikowa.  

3. Cykl zawodów GPMF rozgrywany będzie na Stawie nr 3 w Nowińcu i Jeziorze Moczydło zgodnie  
z kalendarzem imprez Okręgowych. 

4. Prawo startu mają wędkarze Okręgu Zielona Góra posiadający opłacone składki na rok 2023.  

5. Warunkiem startu w GPMF jest: 

• Wniesienie elektronicznej opłaty jednorazowej ogłoszonej w pierwszym komunikacie, za 
cały cykl zawodów w wysokości 350,00 zł od zawodnika,  

• Terminowe zgłoszenie się elektronicznie na stronie po ukazaniu się komunikatu do 
poszczególnych zawodów, 

• Każdorazowe otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail. 

6. Organizator nie wykonuje zwrotu wpłaconych środków w przypadku nieuczestniczenia w 
zawodach. 

7. Dodatkowe informacje i program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony w 
odrębnym komunikacie ogłoszonym na 7 dni przed każdymi zawodami.  

8. Zawody rozgrywane są w jednej 6 godzinnej turze z podziałem na sektory. 

9. Ustala się kolejno trzy sygnały:  

• Rozpoczęcie zawodów  

• Zakończenie zawodów 

• Wyholowanie ryby zaciętej przed końcem zawodów – dodatkowe 10 minut.  

10. Obowiązują haczyki bezzadziorowe, żyłka o grubości od 0,22 mm, płyny do dezynfekcji, wypychacz. 

11. Obowiązek posiadania mat (zakaz  kładzenia ryb na ziemi). Brak maty skutkuje 
niedopuszczeniem do zawodów.  

12. Zabrania się stosowania plecionki (regulamin łowiska).  

13. Nęcenie podczas zawodów może odbywać się za pomocą procy, podajnika method feeder lub 
koszyczka zanętowego oraz ręki (kula o maksymalnej średnicy 5cm).  

14. Zabrania się nęcenia rakietą, łopatką. Zabrania się stosowania markerów i echosond itp.  

15. Zakaz używania sygnalizatorów dźwiękowych. 
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16. Ze względów organizacyjnych organizator może ograniczyć odległość wędkowania, która 
zostanie ogłoszona w komunikacie przed zawodami i obowiązywać będzie przez cały cykl 
zawodów.  

17. Organizator zapewnia przymiary do odmierzania odległości (od podajnika do szczytówki wędki).  

18. Jeżeli zawodnik przekroczy odległość ustaloną przez organizatora – dostanie upomnienie, przy 
kolejnym upomnieniu przez sędziego zawodów, w ramach kary zostanie mu odpisana 
największa ryba jaką złowił w danych zawodach. Jeżeli nadal będzie przekraczał ustaloną 
odległość zostanie zdyskwalifikowany.  

19. Zawodnik na polecenie sędziego, nie może odmówić zmierzenia odległości wędkowania. 
Odmowa skutkuje automatyczną dyskwalifikacją z danych zawodów.  

20. Każdy zawodnik musi mieć zaznaczoną na żyłce odległość  dopuszczoną do wędkowania, 
widoczną dla sędziego podczas kontroli.  

21. Na stanowisku zawodnika z widoczną niepełnosprawnością może przebywać osoba towarzysząca 
opiekun (po zgłoszeniu) lecz nie może bezpośrednio ingerować w poczynania zawodnika 
(w szczególności: przygotowywanie zanęty, mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, 
zarzucanie zestawów, podbieranie ryb, odhaczanie ryb, zakładanie przynęt etc.) 

22. Zawodnik, który złowi rybę ma obowiązek zważyć ją w obecności sędziego lub innego 
zawodnika a zapisany wynik musi być potwierdzony podpisem osoby obecnej przy ważeniu. 

23. Zawodnik nie może zarzucić wędki przed zważeniem ryby i wypuszczeniem jej do wody. Rybę 
wypuszczamy na swoim stanowisku.   

24. Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach innych niż własne, wyjątkiem jest 
sytuacja splątania zestawów.  

25. Holowana ryba może przekroczyć stanowisko i splątać się z zestawem innego zawodnika. W 
tym przypadku, gdy zestaw splącze się z zestawem innego zawodnika, holujący ma prawo 
przejść poza swoje stanowisko, tam doholować i wyjąć rybę która również zostanie 
zawodnikowi zaliczona.  

26. Opuszczenie swojego stanowiska przez zawodnika może nastąpić tylko w uzasadnionych 
przypadkach i za zgodą sędziego, jak np. potrzeba fizjologiczna, zawodnik opuszczający 
stanowisko musi w takich przypadkach bezwzględnie wyciągnąć wędkę z wody. 

27. Kierunek wędkowania dla każdego numeru stanowiska będzie oznaczony na przeciwległym brzegu. 
(dotyczy łowiska Nowiniec) 

28. Zawodnicy wędkują na jedną wędkę w obrębie swojego stanowiska metodami: 

• Method feeder, 

• Bombka, 

• Slow sinking, 

• Pellet waggler. 

29. Zabrania się stosowania żywych przynęt 

30. Organizator zabrania wchodzenia do wody podczas trwania zawodów 

31. Zawodnicy zajmują swoje stanowiska na wysokości wylosowanego numeru.  
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II. ROZDZIAŁ - KLASYFIKACJE  

1. Na wynik końcowy zawodów wędkarskich składa się waga złowionych ryb przez zawodnika 
w danym sektorze. (do wagi zaliczane są tylko ryby z rodziny karpiowatych)  

2. Każdy zawodnik sprawdza zaraz po zakończeniu zawodów podliczenie podsumowanie wagi ryb i 
obowiązkowo podpisuje kartę startową.  

3. Wygrywa zawodnik, który zdobył pierwsze miejsce w sektorze, następnie najwyższą wagę 
złowionych ryb.  

4. Przy równej wadze złowionych ryb przez zawodników, do klasyfikacji końcowej zawodów GPMF 
zajęte miejsca i punkty będą zaliczone ex-aequo) np. dwa czwarte miejsca – zawodnicy otrzymują 
po 4 pkt do klasyfikacji generalnej, następny zawodnik otrzymuje 6 pkt itd. 

5. Jeżeli zawodnik nie wystartuje w zawodach lub będzie zdyskwalifikowany  otrzyma maksymalną ilość 
punktów z sektora +1. 

6. W klasyfikacji generalnej wygrywa zawodnik, który zdobędzie najmniejszą ilość punktów 
sektorowych z zawodów liczonych do klasyfikacji ogólnej zawodów.  

7. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji GPMF wygrywa zawodnik, który 
zdobędzie największą ilość I, II i III miejsc sektorowych.  

8. Następnie w kolejności decyduje łączna waga ryb z całego cyklu.  

9. Istnieje możliwość odpisania punktów z  jednych zawodów (najgorszy wynik) całego cyklu (pięciu 
zawodów) ze względu na sytuacje losowe. Jeżeli z jakiegoś powodu odbędzie się mniej zawodów, 
wyników nie odpisuje się. 

10. Osoby nie przestrzegające regulaminu, wulgarne, pod wpływem środków odurzających lub alkoholu 
zostaną zdyskwalifikowane. 

III. ROZDZIAŁ - NAGRODY 

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

• I miejsce    – 350 zł + puchar  

• II miejsce    – 300 zł + puchar  

• III miejsce    – 250 zł + puchar  

• IV miejsce    – 200 zł 

• V miejsce    – 180 zł  

• VI miejsce    – 150 zł  

2. Nagrody na zakończenie całego cyklu „Grand Prix” (klasyfikacja generalna): 

• I miejsce    –  600 zł + puchary  

• II miejsce    –  500 zł + puchary  

• III miejsce    –  400 zł + puchary  

• IV miejsce    –  350 zł  
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• V miejsce    –  300 zł  

• VI miejsce    –  250 zł 

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

4. Dopuszcza się nagrody ufundowane przez sponsorów. 

5. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w Klasyfikacji Generalnej, mają zagwarantowane prawo 

startu w następnym roku bez wnoszenia opłat.  

6. Pierwszeństwo startu w roku 2024 mają osoby, które zajęły miejsca od 1 – 10 w klasyfikacji 

końcowej 2023r. Kwalifikacja pozostałych 20 zawodników, następuje w wyniku zawodów 

eliminacyjnych.  

IV. ROZDZIAŁ – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, na które 
nie ma bezpośrednio wpływu jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne itp. 

2. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

4. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga OKS. 

5. Interpretacja regulaminu należy do OKS.  

V. ROZDZIAŁ - 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.  
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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 

 


