
 

Regulamin Rozgrywania Okręgowej Olimpiady Młodzieży 

w Sportach Wędkarskich w Okręgu PZW Zielona Góra w roku 2022 

 

Postanowienia ogólne 

1. Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich służy propagowaniu sportu wędkarskiego              

i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Organizatorem Olimpiady jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu 

PZW w Zielonej Górze. 

3. Patronem Olimpiady jest Prezes Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

4. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych 

przepisów, wszelkich ograniczeń narzuconych przez organizatora oraz ustaleń dokonanych 

na odprawie technicznej. 

5. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział            

w Olimpiadzie (wzór wg załącznika nr 1). 

6. Olimpiada odbędzie się w dniach 23-24.04.2022 r. i składa się z czterech konkurencji: 

I. Test z wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. 

II. Zawody sprawnościowe. 

III. Trójbój rzutowy. 

IV. Spławikowe zawody wędkarskie. 

Pierwsze trzy konkurencje odbędą się 23.04.2022 r. na stadionie w Zielonej Górze, a wyniki 

czwartej konkurencji spławikowych zawodów wędkarskich zostaną wyłonione z wyników 

zawodów MPO, które odbędą się w dniu 24.04.2022 r. na łowisku Zalew Karaś w Lubsku . 

7. Konkurencje rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych: 

• do 12 lat 

• do 14 lat 

• do 16 lat 

      8.   Prawo startu w Olimpiadzie mają wszyscy członkowie PZW Okręgu Zielona Góra, którzy    

 mają opłaconą składkę członkowską na rok 2022 oraz uczestnicy szkółek wędkarskich  

 z terenu Okręgu PZW Zielona Góra nie będący członkami PZW. 

       9.   Zawodników do startu w Olimpiadzie mogą zgłaszać szkółki, koła PZW z Okręgu Zielona 

 Góra. Dopuszcza się możliwość indywidualnego zgłaszania zawodników z terenu Okręgu  

 Zielona Góra przez ich opiekunów prawnych.  Zgłoszenia  zawodnika należy dokonać 

 najpóźniej w  dniu rozgrywania olimpiady do godz. 7.30. 

 

Regulaminy konkurencji 

       1. Test ekologiczno-wędkarski – 23.04.2022 r. 

Konkurencja polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-wędkarskiej     

w jak najkrótszym czasie. Test zawiera 31 pytań wybranych spośród zagadnień zamieszczonych      

na stronie internetowej: 

http://www.pzw.org.pl/mlodziez/cms/20011/pytania_do_testu_ekologicznowedkarskiego_na_olimpi

ady_wedkarskie 

w tym 25 pytań testowych i 6 pytań opisowych: 4 dotyczące ryb (gatunek ryby, jej okres ochronny 

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


 

oraz wymiar ochronny) i 2 dotyczące roślin wodnych (gatunek rośliny). Za każdą prawidłową 

odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 pkt, za odpowiedź połowiczną – 0,5 pkt, za złą lub brak 

odpowiedzi na pytanie 0 pkt. 

 

2. Test sprawnościowy – 23.04.2022 r. 

Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do tarczy Arenberga z siedziska ustawionego           

w odległości od środka tarczy:  

• dla kategorii wiekowej do 12 lat – 8 m 

• dla kategorii wiekowej do 14 lat – 9 m 

• dla kategorii wiekowej do 16 lat - 10 m 

            Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych po których następuje 20 rzutów punktowanych. 

 Punktacja 0, 2, 4, 6, 8 lub 10 pkt za rzut. Max. możliwa suma uzyskanych punktów w tej 

 konkurencji to 200 pkt. Czas wykonania rzutów nie jest ograniczony. Styl rzutów jest 

 dowolny, jednakże zawodnik w czasie rzutów musi zajmować pozycję siedzącą  i nie może 

 przekroczyć linii wyznaczającej odległość od środka tarczy. Rzut wykonany w inny sposób 

 liczony jest jako „0”. 

 Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego przez organizatora. 

 

3. Trójbój rzutowy – 23.04.2022 r. 

Zawody składają się z trzech konkurencji:  

- Spinning sprawnościowy ( Tarcza Arenberga, pięć stanowisk startowych, rzuty do celu, ciężarek 

7,5 grama); 

- Skish spinningowy (ciężarek 7,5 grama, pięć tarcz żółtych ustawionych w odległościach: 10, 12, 

14, 16 i 18 metrów od stanowisk rzutowych. Zawodnik wykonuje dwie serie rzutów po dwa rzuty    

w serii do każdej tarczy, rzut celny = 5 pkt).   

Zawodnicy wykonują rzuty własnym sprzętem lub sprzętem Organizatora. 

Punktacja zgodna z zasadami sportu rzutowego. 

- odległość rzutowa jednoręczna 7,5 g .  Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowo przypon 

strzałowy oraz dostosować się do szczególnych zasad bezpieczeństwa.  

Punktacja zgodna z zasadami sportu rzutowego. 

 

4. Spławikowe zawody wędkarskie – 24.04.2022 r. 

Wyniki czwartej konkurencji spławikowych zawodów wędkarskich zostaną wyłonione z wyników 

zawodów MPO, które odbędą się w dniu 25.04.2021 r. na łowiskach Stawy Poligonowe w Żarach. 

 Zawody odbędą się z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Zasady punktowania zostały 

opisane w dalszej części regulaminu.  

 

Zasady punktowania 

W Olimpiadzie prowadzona jest indywidualna klasyfikacja w każdej konkurencji, w każdej 

kategorii wiekowej oraz indywidualna klasyfikacja końcowa w każdej kategorii wiekowej. 

Podstawą klasyfikacji w konkurencjach jest liczba punktów uzyskanych przez zawodnika w danej 

konkurencji:  



 

a) w teście ekologiczno-wędkarskim – suma punktów uzyskanych z wypełnionego testu. (przy 

równej liczbie punktów decyduje kolejność oddania testu),  

b) w zawodach sprawnościowych – suma punktów uzyskanych w głównej serii rzutów,  

(w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników zajmują 

oni miejsca ex aequo),  

c) w zawodach rzutowych – suma punktów uzyskanych w konkurencji rzutowej,  

d) w zawodach spławikowych – ogólna waga złowionych ryb.,  

 

Zawodnicy, którzy w danej konkurencji nie uzyskali żadnych punktów (w zawodach spławikowych 

nie złowili ryby) zajmują miejsce kolejne po zawodnikach, którzy punkty uzyskali. Zawodnicy, 

którzy zostali zdyskwalifikowani w danej konkurencji nie są   w tej konkurencji klasyfikowani. 

Do końcowej klasyfikacji brane są pod uwagę punkty równe zajętemu miejscu przez zawodnika             

w poszczególnych konkurencjach. Czyli zawodnik, który zajął pierwsze miejsce - 1 pkt, drugie 

miejsce – 2 pkt itd. Jeżeli zawodnicy zajmują w konkurencji miejsce 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 zajął wyższe miejsce   w zawodach spławikowych. Jeżeli w 

ten sposób nie będzie można wyłonić zwycięzcy, wygrywa zawodnik, który uzyskał mniejszą liczbę 

punktów w którejkolwiek z pozostałych konkurencji. Zawodnik zdyskwalifikowany w 

jakiejkolwiek konkurencji otrzymuje sumę punktów równą liczbie startujących w tej konkurencji w 

swojej kategorii wiekowej + 2 pkt. 

 

Nagrody 

Puchary dla najlepszych zawodników oraz nagrody (talony) za miejsca I-III w każdej kategorii 

wiekowej. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentowali Okręg PZW Zielona 

Góra na Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich, które odbędą się                            

w 2022 r. 

 

Ponadto przewidujemy nagrody od sponsorów. 

 

Wszystkie sprawy sporne, które wynikną w trakcie zawodów,  także w związku                                       

z interpretacją   powyższego regulaminu, rozstrzyga Organizator. 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu Rozpo-

rządzenia 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 spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-

rządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego 



 

o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warsza-

wa.  

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. Da-

ne osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą 

w celu przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wy-

łonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbęd-

nych obowiązków podatkowych. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczest-

nika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i infor-

macjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest nie-

zbędne 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 przy-

padku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udzia-

łu w Zawodach.  

6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia da-

nych, 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 mię-

dzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwa-

rzaniu, 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 

mailto:iodo@pzw.zgora.pl

