Regulamin rozgrywek wędkarskich z cyklu Grand Prix Koła
Włodawa na 2016 rok
Do rozgrywek zalicza się ilość imprez sportowych zgodnie
z terminarzem na dany rok kalendarzowy. Zawody z cyklu Grand-Prix
Koła PZW we Włodawie rozgrywane są jako jednoturowe.
Każde zawody cyklu Grand-Prix Koła Włodawa odbywają się
z podziałem na kategorie: spławikową, gruntową, spinningową
i podlodową
Do punktacji ostatecznej kwalifikuje się automatycznie najlepsze
wyniki każdego zawodnika z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix
Koła Włodawa
Zawody cyklu GP Koła Włodawa odbywają się zgodnie
z regulaminem sportowego połowu ryb.
Punktacja zawodów z cyklu Grand-Prix Koła Włodawy przedstawia
się następująco:
- 1 miejsce - 1 p
- 2 miejsce - 2 p
- 3 miejsce - 3 p
....................................
- 20 miejsce - 20 p itd.
Za brak uczestnictwa na zawodach, zawodnik otrzymuje liczbę
punktów w najbardziej liczbowo obsadzonych zawodach w danej
konkurencji w ciągu całorocznych rozgrywkach +1p.
O zwycięstwie w ogólnej klasyfikacji decyduje najmniejsza suma
uzyskanych punktów Grand-Prix w danej konkurencji z pośród
zaakceptowanych najlepszych wyników każdego zawodnika.
W przypadku gdy suma uzyskanych punktów Grand-Prix Koła
Włodawa w danej konkurencji jest identyczna dla przynajmniej dwóch
zawodników o kolejności decyduje suma małych punktów /albo waga
lub cm w konkurencji spinningowej/ spośród zaakceptowanych
najlepszych wyników każdego zawodnika.
Zawody z cyklu Grand-Prix spinning punktację podaje się w cm.
- Sum 70 cm -700 pkt
- Szczupak 50 cm- 500 pkt
- Sandacz 50 cm- 500 pkt
- Okoń 18 cm- 50 pkt
- Boleń 40 cm- 400 pkt
- Kleń 25 cm- 150 pkt
- Jaź 25 cm- 150 pkt

- Brzana 40 cm- 400 pkt
Dodatkowo za każdy rozpoczęty cm .
- Sum 70 pkt
- Szczupak 50 pkt
- Sandacz 50 pkt
- Okoń 20 pkt
- Boleń 50 pkt
- Kleń 35 pkt
- Jaź 35 pkt
- Brzana 50 pkt
Prawo startu w zawodach Okręgu Chełmskiego mają
pierwszeństwo pierwszych trzech zawodników z cyklu Grand-Prix Koła
w danej dyscyplinie.

