
 

 Regulamin spławikowych zawodów wędkarskich 
 

 Młodzieżowy Puchar Okręgu - 2022 
 

 

1. Punktacją objętych jest 5 imprez na szczeblu okręgowym. Do wyniku końcowego 

„Młodzieżowego Pucharu Okręgu” zalicza się cztery najlepsze wyniki w klasyfikacji 

indywidualnej i cztery wyniki w klasyfikacji drużynowej - zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami tej rywalizacji. 

2. Wykaz zawodów zaliczanych do klasyfikacji „MPO” przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Uwagi 

1. Zawody dla młodzież MPO I 24 kwietnia Zalew Karaś - Lubsko 
U-14 

U-18 

2. Zawody dla młodzież MPO II 8 maja Kacza Górka - Nowa Sól 
U-14 

U-18 

 
3. 

Zawody Spławikowe 

"ZŁOTA RYBKA" 
19 czerwca Krosno Odrz. U-14 

U-18 

4. Zawody dla młodzież MPO III 11 września Wapna - Jordanowo 
U-14 

U-18 

5. Zawody dla młodzież MPO IV 2 października Stawy Poligonowe - Żary 
U-14 

U-18 

 
3. Prawo startu  w  „MPO” mają  zawodnicy w  kat.  U-14  (zawodnicy z  rocznika  2008 

i młodsi) i kategorii U-18 (zawodnicy z rocznika 2004-2007) z Okręgu PZW Zielona 

Góra, przy czym młodsi nie mogą startować w starszej kategorii wiekowej. 

4. W zawodach „MPO” punkty zdobywają wszyscy uczestnicy zawodów. 

Punkty do klasyfikacji „MPO” liczone są następująco: 
 

I miejsce - 30 pkt. XII miejsce - 19 pkt. XXIII miejsce - 8 pkt. 

II miejsce - 29 pkt. XIII miejsce - 18 pkt. XXIV miejsce - 7 pkt. 

III miejsce - 28 pkt. XIV miejsce - 17 pkt. XXV miejsce - 6 pkt. 

IV miejsce - 27 pkt. XV miejsce - 16 pkt. XXVI miejsce - 5 pkt. 

V miejsce - 26 pkt. XVI miejsce - 15 pkt. XXVII miejsce - 5 pkt. 

VI miejsce - 25 pkt. XVII miejsce - 14 pkt. XVIII miejsce - 5 pkt. 

VII miejsce - 24 pkt. XVIII miejsce - 13 pkt. XXIX miejsce - 5 pkt. 

VIII miejsce - 23 pkt. XIX miejsce - 12 pkt. XXX miejsce - 5 pkt. 

IX miejsce - 22 pkt. XX miejsce - 11 pkt. . 

X miejsce - 21 pkt. XXI miejsce - 10 pkt. . 

XI miejsce - 20 pkt. XXII miejsce - 9 pkt. . 



 

5. Dopuszcza się możliwość podziału łowiska na sektory.  

6. Zwycięzcą klasyfikacji „MPO” zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość 

punktów z 4 zawodów. W przypadku równej liczby punktów wygrywa zawodnik, który 

zdobędzie największą ilość I miejsc, a następnie II, III miejsc itd. 

7. W zawodach spławikowych wyszczególnionych w tabeli pod nr 1, 2, 4 i 5 zawodnicy 

zdobywają punkty oraz bony wartościowe. W zawodach wymienionych pod poz. nr 3. 

nagrody będą przyznawane zgodnie z regulaminem zawodów „Złota Rybka”. W 

przypadku nierozegrania zawodów „Złota Rybka” odbędą się dodatkowe zawody na 

zasadach obowiązujących w MPO. 

8. Zawodnik, który w zawodach nie złowi ryby otrzymuje tyle punktów do klasyfikacji ile 

otrzymałby łowiąc najmniej ryb minus 3 pkt. 

9. W imprezach zaliczanych do klasyfikacji „MPO” dopuszcza się połów uklei. 

10. Wszystkie   zawody   rozgrywane są   na   żywej rybie   zgodnie   z Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb. 

11. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. 

12. Długość wędki: kat. U-14 - do 10,0 m, kat. U-18 do 11,5 m. 

13. Wpisowe: 

▪ W zawodach „MPO” nie pobiera się opłaty startowej. 

14. Nagrody 

U-14 

Za zajęcie I-III miejsca puchary 

I miejsce - 140 zł 

II miejsce -130 zł 

III miejsce - 120 zł 

IV miejsce - 110 zł 

V miejsce - 100 zł 

VI miejsce - 90 zł 

U-18 

Za zajęcie I-III miejsca puchary 

I miejsce - 140 zł 

II miejsce -130 zł 

III miejsce - 120 zł 

IV miejsce - 110 zł 

V miejsce - 100 zł 

VI miejsce - 90 zł 

• Przewiduje się nagrody fundowane przez sponsorów 

 
15. W klasyfikacji końcowej „MPO” najlepsi zawodnicy od I do III miejsca otrzymują 

puchary a od I do VI miejsca nagrody w postaci bonów towarowych oraz dyplomy. 

16. W poszczególnych zawodach „MPO” na miejscach nagradzanych I-VI w razie równej 

ilości punktów o kolejności zajętego miejsca decyduje losowanie. 

▪ Do klasyfikacji końcowej „MPO” przy równej ilości punktów liczy się punktacja 

ex aequo. 

17. Czas trwania zawodów wędkarskich „MPO” wynosi 3 godziny. 

18. Program minutowy będzie określony w odrębnych komunikatach wydanych przez 

organizatora. 

19. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady 

udziału zawodników w zawodach z cyklu „MPO” 



 

▪ Zgłoszenia udziału zawodników w zawodach „MPO” przyjmuje biuro ZO PZW  do  

środy  poprzedzającego  termin  zawodów  telefonicznie  pod  numerem   68 453 73 

33 lub pocztą elektroniczną e-mail mlodziez@pzw.zgora.pl 

▪ Lista zgłoszonych zawodników będzie każdorazowo umieszczana na stronie 

internetowej Okręgu PZW w każdy piątek poprzedzający termin imprezy; 

▪ Dopuszcza się możliwość udziału w zawodach zawodnika nie zgłoszonego 

wcześniej pod warunkiem istnienia większej liczby stanowisk niż zgłoszeń; 

▪ Potwierdzenie startu w zawodach musi nastąpić u organizatora co najmniej na 15 

minut przed otwarciem imprezy. 

20. Rywalizacja drużynowa. 

• Klasyfikacja drużynowa obejmuje wyniki trzech zawodników z jednego koła lub szkółki 

wędkarskiej (na zasadzie wcześniejszej deklaracji z imienną listą uczestników szkółki), 

którzy uzyskali największą ilość punktów w poszczególnych zawodach. 

• Punktację w klasyfikacji drużynowej stanowi suma punktów uzyskanych w klasyfikacji 

indywidualnej przez trzech zawodników, którzy zdobyli odpowiednio największą ilość 

punktów, w poszczególnych zawodach, nie biorąc pod uwagę kategorii wiekowej (liczą się 

najwyższe wyniki punktowe reprezentantów koła lub szkółki).  

• Suma punktów uzyskanych przez koło lub szkółkę w ciągu całego cyklu będzie podstawą 

do wyłonienia zwycięzców w kategorii drużynowej. W przypadku równej liczby 

punktów wygrywa koło lub szkółka, które zdobędzie największą ilość I miejsc, a 

następnie II, III, itd. 

• Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody, w postaci: trzech pucharów za miejsca od    

I  do   III  oraz  sześciu   nagród   w  formie   dofinansowania   do   działalności   koła  z 

przeznaczeniem środków na pracę z młodzieżą, w wysokości: 

I miejsce 1000 zł, II miejsce 800 zł, III miejsce 600 zł, 

IV miejsce 400 zł, V miejsce 300 zł, VI miejsce 200 zł. 

21. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do „MPO” jest Okręgowa Komisja 

ds. Młodzieży. 

 
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 
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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. 

Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 
Okręgowa Komisja ds. Młodzieży 


