
 

Załącznik nr 6 do uchwały nr 01E/04/2021 z dnia  04.2021 r. 

 
 

Regulamin 

 Indywidualnych karpiowych zawodów wędkarskich 
Grand Prix 

Okręgu PZW w Zielonej Górze na 2021 r. 
 
 
 

 
1. Punktacją objętych jest 5 imprez zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix Okręgu. 

ELIMINACJE 
 

L.p. Nazwa imprezy Data Miejsce 

1 Karpiowe – Eliminacje 1 24 

kwiecień 

Staw nr 3 w 

Nowińcu 

2 Karpiowe – Eliminacje 2 25 

kwiecień 

Staw nr 3 w 

Nowińcu 

 

 
2. Organizatorem cyklu imprez Karpiowych jest Okręgowy Kapitanat Sportowy, sekcja 

spławikowa. 

3. Cykl zawodów karpiowych rozgrywany będzie na Stawie nr 3 w Nowińcu. 

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

2021. 



 

 

CYKL ZAWODÓW GPO KARPIOWYCH - INDYWIDUALNE 
 

L.p. Nazwa imprezy Data Miejsce 

1 Karpiowe I 26 czerwca Staw nr 3 w 

Nowińcu 

2 Karpiowe II 24 lipca Staw nr 3 w 

Nowińcu 

3 Karpiowe III 7 sierpnia Staw nr 3 w 

Nowińcu 

4 Karpiowe IV 11 września Staw nr 3 w 

Nowińcu 

 5 Karpiowe V 2 października Staw nr 3 w 

Nowińcu 

 

 

5. Warunkiem startu w GPK  jest wniesienie opłaty jednorazowej za cały cykl zawodów 

do wyznaczonego przez organizatora terminu wyznaczonego oddzielnym 

komunikatem: 

 
➢ 300,00 zł od zawodnika, jeśli wpłaty dokonuje macierzyste koło, 

➢ 369,00 zł od zawodnika, jeśli wpłaca indywidualnie (opłata powiększona o podatek 

VAT). 

6. Zawody rozgrywane są w jednej 8 godzinnej turze. 

 

 

7. Ustala się trzy sygnały : 

• 1 – rozpoczęcie zawodów 

• 2 – zakończenie zawodów 

• 3 – wyholowanie ryby zaciętej przed końcem zawodów – dodatkowe 10 minut 

 

8. Mile widziane haczyki bezzadziorowe, żyłka o grubości od 2,2 mm, płyny do dezynfekcji 

itp. 

9. Obowiązek posiadania mat. Zabrania się nęcenia ręką, procą, rakietą, łopatką. 

10. Zabrania się stosowania markerów i echosond itp. 

11. Zabrania się stosowania plecionki na kołowrotku (regulamin łowiska). Zakaz używania 

spławików i pływających kul. 

12. Nęcenie dozwolone jest tylko koszykiem zanętowym o max wymiarach 5x7cm. 



13. Dopuszcza się używanie materiałów PVA (worki, rękawy) max wymiar 5x10cm. 

14. Ze względów organizacyjnych organizator może ograniczyć odległość wędkowania, 

która zostanie ogłoszona w komunikacie przed zawodami i obowiązywać będzie przez 

cały cykl zawodów. 

15. Organizator zapewnia przymiary do odmierzania odległości (od haczyka do 

kołowrotka). 

16. 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. 

17. Zawodnik na polecenie sędziego, nie może odmówić zmierzenia odległości 

wędkowania. Odmowa skutkuje automatyczną dyskwalifikacją z danych zawodów. 

18. Każdy zawodnik musi mieć zaznaczoną na żyłce odległość  dopuszczoną do 

wędkowania, widoczną dla sędziego podczas kontroli. 

19. Zawodnik, który złowi rybę ma obowiązek  zważyć ją i  zapisać wagę ryby na karcie w 

obecności sędziego lub innego zawodnika.  

20. Zawodnik nie może zarzucić wędki przed zważeniem ryby i wypuszczeniem jej do 

wody. Rybę wypuszczamy na swoim stanowisku. 

21. Ryba nie zostanie zaliczona gdy nastąpi przejście zawodnika poza strefę swojego 

stanowiska podczas holowania ryby. 

22. Holowana ryba może przekroczyć stanowiska innych zawodników, jest zaliczona 

nawet gdy splącze się z zestawem lub rybą innego zawodnika. 

23. Kierunek wędkowania : od wyznaczonej linii brzegowej pod kątem 90 stopni 

przed siebie lub jeżeli organizator oznaczy kierunek dla każdego stanowiska.  

24. Zawodnicy wędkują na jedną wędkę w obrębie swojego stanowiska metodą 

feederową, wszelkiego rodzaju koszyczkami, ciężarkami, podajnikami. 

25. Dopuszcza się stosowanie sztucznych przynęt, kukurydza, biały robak, ochotka itp. 

26. Zawodnicy  zajmują swoje stanowiska na wysokości wylosowanego numeru. 

27. Jeżeli zawodnik nie wystartuje w zawodach  otrzymuje 30+1 pkt do klasyfikacji 

końcowej GPK  indywidualne. 

28. Każdy zawodnik sprawdza zaraz po zakończeniu zawodów podliczenie wagi ryb i 

obowiązkowo podpisuje kartę startową. 

29. Możliwość odpisania punktów z 1 zawodów (najgorszy wynik) całego cyklu (5 

zawodów) ze względu na sytuacje losowe. Jeżeli ze względu na pandemie odbędzie 

się mniej zawodów, nie będzie odpisywania. 

30. Sporne sprawy po zawodach rozstrzyga komisja tj. sędzia główny i dwóch członków 

OKS lub komisja powołana przed zawodami. 

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

32. Interpretacja regulaminu GPK należy do OKS. 



33. W trakcie sezonu może nastąpić uściślenie regulaminu. 

34. Dodatkowe informacje i program minutowy zawodów wędkarskich będzie określony 

w odrębnym komunikacie ogłoszonym na 7 dni przed każdymi zawodami. 

 

Klasyfikacja indywidualna. 

 
1. Na wynik końcowy zawodów wędkarskich składa się waga złowionych ryb przez 

zawodnika. 

2. Wygrywa zawodnik, który zdobył największą wagę złowionych ryb. 

3. Przy równej wadze złowionych ryb przez zawodników, do klasyfikacji końcowej 

zawodów GPK 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., ale w przypadku uzyskania równej ilości punktów za miejsca 1 – 

6 w danych zawodach o kolejności zajętego miejsca rozstrzygnie losowanie (dotyczy 

nagród) 

4. W zawodach GPK indywidualne punktowane są miejsca: I miejsce – 1 pkt., II miejsce 

– 2 pkt., III miejsce – 3 pkt itd. do 30 miejsca. 

5. Jeżeli zawodnik nie wystartuje w zawodach otrzymuje 30+1 pkt do klasyfikacji końcowej 

GPK. 

6. W klasyfikacji generalnej wygrywa zawodnik, który zdobędzie najmniejszą ilość punktów 

z 5-ciu zawodów liczonych do klasyfikacji ogólnej zawodów. 

7. W przypadku równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji GPK wygrywa 

zawodnik, który zdobędzie największą ilość I, II i III miejsc. Itd. 

8. Przy dalszej równości punktów i miejsc decyduje łączna waga ryb z całego cyklu. 

 

 

 

Nagrody 

1. Ustala się następujące nagrody na koniec poszczególnych zawodów 

wędkarskich: 

➢ Nagrody za zajęte miejsca : 

▪ 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 

▪ największa ryba – 100 zł + statuetka 

 

 



 

2. Nagrody  w postaci bonów na zakończenie całego cyklu „Grand Prix” 

(klasyfikacja generalna). 

▪ I miejsce –  600 zł + puchary 

▪ II miejsce –  450 zł + puchary 

▪ III miejsce –  400 zł + puchary 

▪ IV miejsce -   350 zł 

▪ V miejsce -   300 zł 

▪ VI miejsce -   250 zł 

▪ Największa ryba cyklu  GPO  –   200 zł + statuetka 

▪ Przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów 

 

 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I - III  w Klasyfikacji Generalnej, mają zagwarantowane prawo 

startu w następnym roku bez wnoszenia opłat. 

 

Pierwszeństwo startu w roku 2022 mają osoby, które zajęły miejsca od 1 – 15 w klasyfikacji 

końcowej 2021r. Kwalifikacja pozostałych zawodników do 30 następuje w wyniku zawodów 

eliminacyjnych. 

 

 

     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, 

mailto:iodo@pzw.zgora.pl


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. 

 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy 

              Sekcja SPŁAWIKOWA 

 


