
 

Regulamin i Zasady Organizacji Zawodów Okręgowych PZW w Chełmie 

Zawody wędkarskie, organizowane przez Okręg Chełmski PZW, oparte będą na aktualnie obowiązujących przepisach 

ujętych  w „Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego", zatwierdzonych przez ZG PZW,                           

z następującymi zmianami: 

  Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach: 

- spławikowej, 

- spinningowej, 

- gruntowej, 

- podlodowej, 

 

 Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach wiekowych: seniorów 

(mężczyzn, kobiet), młodzieży, juniorów (juniorek) oraz kadetów (dzieci).                                                                    

 Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 

       seniorzy:  w dyscyplinie spławikowej  - powyżej 20 lat 

              w pozostałych dyscyplinach  - powyżej 18 lat           

       kobiet:            w dyscyplinie spławikowej  - powyżej 18 lat 

       juniorzy (U 20) : w dyscyplinie spławikowej   - do 20 lat 

       kadeci (U 15) :  w dyscyplinie spławikowej   - do 15 lat 

 

Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia. 

Prawo startu w dyscyplinie podlodowej maja uczestnicy powyżej 18 lat, Opiekę podczas zawodów nad kadetem (U15) 

zapewnia  opiekun prawny zawodnika.  Juniorzy(U20)  mają  prawo startu wyłącznie w jednej kategorii , w rocznym 

cyklu zawodów. Zawodnicy młodszej kategorii mają prawo startu w starszej kategorii (o jedną kategorię wyżej) 

wówczas , gdy w tej kategorii , w danym roku rozpoczęli eliminacje, jedynym wyjątkiem jest kat. kadetów. 

Zawodnicy U-15,U-20 obowiązkowo podają datę urodzin przy zgłoszeniu do zawodów. 

 

1. Wszystkie zawody z cyklu Grand Prix seniorów w dyscyplinach: podlodowej, spławikowej                                               

i gruntowej będą rozgrywane jako jednodniowe, jednoturowe , wielosektorowe.  

1a) Czas trwania  tury w dyscyplinie spławikowej i gruntowej wynosi   5 godzin, limit zanęty dla seniorów na jedną 

turę wynosi 20 litrów , pozostałe kategorie 17 litrów.  
 

1b) Czas trwania  tury w dyscyplinie podlodowej 4 godziny                          

 2. Spławikowe Mistrzostwo Okręgu, oraz I i II GP  kobiet, juniorów , kadetów i młodzieży U23 rozgrywane będą 

jako zawody jednodniowe, dwuturowe, wielosektorowe. Czas trwania jednej tury   wynosi 2 godziny. Długość wędki 

wynosi : w kategorii  U20-11,5m, U15-10m. 

3. Spinningowe zawody Grand Prix seniorów zostaną rozegrane jako zawody jednodniowe, jednosektorowe, 

jednoturowe. Czas trwania tury wynosi 6 godzin. 

3a). Wszystkie zawody spinningowe Grand Prix będą rozgrywane na żywej rybie. Każdy zawodnik musi posiadać 

sadz na ryby. 

3b) W przypadku chęci rozgrywania przez zawodników spinningowych zawodów ze środków pływających, 

zawodnicy organizują je we własnym zakresie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie środków 

pływających i kapoków. Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kapoki, w przeciwnym razie organizator nie 

dopuści  do zawodów. Nie dopuszcza się używania przez zawodników silników spalinowych.                               

3c) W przypadku braku dostatecznej ilości łodzi w stosunku do ilości zawodników zawody zostaną rozegrane z 

brzegu. W zależności od miejsca rozgrywania zawodów organizator może dopuścić brodzenie.   

Jeżeli miejsce zawodów nie spełnia warunków do wędkowania z brzegu, zawody zostaną odwołane bez możliwości 

ich powtórzenia. Istnieje możliwość skrócenia zawodów  z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych 



warunków atmosferycznych, aby jednak zawody były uznane za rozegrane nie mogą trwać krócej niż 3 godziny.                

W przypadku losowego przerwania zawodów przed upływem 3 godziny, zawody muszą być powtórzone bez 

uwzględnienia dotychczasowych wyników. 

3d). Zawody będą rozgrywane: 

- z brzegu  na wyznaczonym odcinku,  

- z łodzi na wyznaczonym terenie zbiornika, 

W spinningowych zawodach z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywanych  z łodzi, sędziowie będą się przemieszczać na 

osobnych, zabezpieczonych przez organizatora, łodziach. 

  

4. W zawodach spławikowych, gruntowych i podlodowych istnieje możliwość skrócenia każdej tury z przyczyn 

losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za 

rozegraną , nie może trwać krócej niż 2,5 godziny.  W przypadku losowego przerwania tury zawodów przed upływem 

1,5 godziny tura musi być powtórzona bez uwzględnienia dotychczasowego wyniku  z danej tury. 

5. Punktacja w zawodach    spławikowych, spinningowych, gruntowych i podlodowych  za każdą turę zawodów: 

Za zwycięstwo w danej turze zawodnik otrzymuje 20 pkt.  Punktacja obejmuje pierwszych 20 zawodników 

według poniższej reguły: 

1Miejsce 20 pkt. 

2Miejsce 19 pkt. 

3Miejsce 18 pkt. 

4Miejsce 17 pkt. 

5Miejsce 16 pkt. 

6Miejsce 15 pkt. 

7Miejsce 14 pkt. 

8Miejsce 13 pkt. 

9Miejsce 12 pkt. 

10Miejsce 11 pkt. 

11Miejsce 10 pkt. 

12Miejsce 9 pkt. 

13Miejsce 8 pkt. 

14Miejsce 7 pkt. 

15Miejsce 6 pkt. 

16Miejsce 5 pkt. 

17Miejsce 4 pkt. 

18Miejsce 3 pkt. 

19Miejsce 2 pkt. 

20Miejsce 1 pkt. 

5b). Zawodnik który w danej turze nie złowił ryby nie otrzymuje punktów za zajęte miejsce. 

5c).Największa ryba 

 w dyscyplinie spinningowej – ryba która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie z regulaminem 

zawodów  na żywej rybie 

 w pozostałych dyscyplinach ryba z największą wagą 

 

6. Wyniki z całego cyklu Grand Prix będą liczone z wszystkich tur zawodów (bez względu na ilość rozegranych tur)  

po odjęciu najgorszej 1 tury w kategorii seniorów i po odjęciu 2 tur w zawodach młodzieży i kobiet. Do klasyfikacji w 

dyscyplinie spławikowej w kategorii mieszanej zawodnik będzie liczony po starcie  minimum w dwóch edycjach 

zawodów z czego jedną obowiązkową są Mistrzostwa Okręgu. 



 

7. Opłata startowa : 

- w dyscyplinie spławik, grunt i podlodowe  20 złotych od zawodnika (w każdej kategorii) 

- za Mistrzostwa Okręgu  Młodzieży i Kobiet nie ma opłaty startowej 

-  w dyscyplinie spinningowej : 

 z brzegu 20 złotych każdy zawodnik 

 z łodzi 40 złotych zawodnik nieposiadający środka pływającego zaś właściciele łodzi  są zwolnieni                    

z opłaty startowej.  

8. W zawodach  prawo startu mają: 
A) w dyscyplinie spławikowej 

 zawody dla seniorów 

-  drużyny kół w składzie 3  osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni członkowie Okręgu PZW                         

w Chełmie  zgłoszeni do rywalizacji przez Koło .  

Zawody w kategorii mieszanej 

Zawodnicy indywidualni członkowie Okręgu PZW w Chełmie zgłoszeni do rywalizacji przez koło             

B) w dyscyplinie spinningowej: 

-  zawodnicy indywidualni             

   członkowie Okręgu Chełmskiego PZW  zgłoszeni do rywalizacji przez Koło. 

         

C) w wędkarstwie podlodowym:  

- drużyny kół 3  osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni członkowie Okręgu     

  Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło. 

  

D) w dyscyplinie gruntowej:  

-  drużyny kół w składzie 3  osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni członkowie Okręgu PZW                         

w Chełmie  zgłoszeni do rywalizacji przez Koło . 

 

9. Zasady zgłoszenia na zawody: 

9a).  Zgłoszenia do zawodów dokonują Koła (wytypowana osoba) telefonicznie lub w Biurze Zarządu Okręgu,                     

z imiennym wykazem zawodników w terminie  do 3 dni przed zawodami: 

Wszystkie zgłoszenia zawodników oraz drużyn przyjmowane  do środy. 

Na poszczególne zawody Koło może wystawić tylko jedną drużynę oraz dowolną ilość zawodników indywidualnych.  

W przypadku organizacji zawodów na łowisku o ograniczonej ilości stanowisk w pierwszej kolejności będą 

przyjmowane zgłoszenia drużyn. Zgłoszenia zawodników indywidualnych będą przyjmowane  do wyczerpania miejsc 

(decydować będzie kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia indywidualne (z pominięciem Koła) będą przyjmowane tylko              

w biurze ZO po uiszczeniu opłaty startowego.  

                                                                                      

10. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do pozostania na terenie zawodów do czasu ich podsumowania i zakończenia. 

Przyczynę nieobecności należy zgłosić u Sędziego Głównego zawodów.                                                                

 


