Regulamin I zawodów spławikowych Grand Prix
o „Memoriał J. Środka i Wł. Linde”
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny
w klasyfikacji IV-VI otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Zawodnik , który złowi największą rybę otrzymuje
Puchar im. Jana Środka i Władysława Linde
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i puchar
Program czasowy zawodów:
6.00
Zbiórka zawodników
6.00-6.50
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,
wejście w stanowiska
6.50-8.20
Przygotowanie w stanowiskach
8.20
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
8.30-13.30
zawody
13.30-15.00 ważenie ryb, posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin II, III, IV spławikowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny
w klasyfikacji IV-VI otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Zawodnicy od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca dyplomy i
talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i puchar
Program czasowy zawodów:
6.00
Zbiórka zawodników
6.00-6.50
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,
wejście w stanowiska
6.50-8.20
Przygotowanie w stanowiskach
8.20
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
8.30-13.30
Zawody
13.30-15.00 ważenie ryb, posiłek i ogłoszenie wyników

Regulamin spławikowych Grand Prix dla młodzieży
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 3 godziny.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii juniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kadetów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy.
W kategorii kobiet od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy
Program czasowy zawodów:
8.00
Zbiórka zawodników
8.00-8.50
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska
8.50-9.20
Przygotowanie w stanowiskach
9.20
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
9.30-12.30
zawody
12.30-14.00 ważenie ryb, posiłek i ogłoszenie wyników

Regulamin spławikowych Mistrzostw Okręgu dla młodzieży
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , dwuturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych wieloturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 2 godziny.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii juniorów od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy i puchary.
W kategorii kadetów od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy i puchary.
W kategorii kobiet od I do III miejsca medale, puchary i dyplomy
Program czasowy zawodów:
7.00
Zbiórka zawodników
7.00-7.50
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska
7.50-8.50
Przygotowanie w stanowiskach
8.50
I sygnał na nęcenie zanętą ciężką
9.00-11.00
I tura zawodów
11.00-12.00 ważenie ryb, posiłek, losowanie stanowisk i wejście w stanowiska
12.00-12.50 przygotowanie w stanowiskach
12.50
I sygnał na nęcenie zanętą ciężką
13.00-15.00 II tura zawodów
15.00-16.30 ważenie ryb , liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin Gruntowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów gruntowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów jednoturowych, wielosektorowych.
Czas trwania tury 5 godzin.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
talony i dyplomy.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i puchar
Program czasowy zawodów:
6.00
6.00-6.30
6.30-7.50
7.50
8.00-13.00
13.00-14.30

Zbiórka zawodników
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,
wejście w stanowiska
Przygotowanie w stanowiskach
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
Zawody
ważenie ryb , liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin podlodowych Grand Prix
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego
Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody rozgrywane są według regulaminu zawodów spławikowych PZW
Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym, wielosektorowym.
Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spławikowych jednoturowych,
wielosektorowych. Czas trwania tury 4 godziny.
Klasyfikacja drużynowa:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują dyplomy i puchary, drużyny w klasyfikacji IV-VI
otrzymują dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
W kategorii seniorów od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca
dyplomy i talony.
Zawodnik który złowi największą rybę zawodów otrzymuje dyplom i puchar.
Program czasowy zawodów:
7.00 Zbiórka zawodników
7.00-7.20
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska
7.20-7.50
Przygotowanie w stanowiskach
7.50
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
8.00-12.00
zawody
12.00-14.00 ważenie ryb, posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

Regulamin spinningowych Grand Prix w formule teamów
1. Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
2. Cel: Popularyzacja sportu wędkarskiego, rywalizacja sportowa i wyłonienie
zwycięzców zawodów
3. Uczestnictwo: Członkowie Kół PZW Okręgu Chełmskiego
4. Zasady organizacji i punktacji:
 Zawody są przeprowadzone w systemie jednodniowym , jednoturowym,
jednosektorowym.
 Czas trwania tury 6 godzin.
 Punktacja według Okręgowego regulaminu zawodów spinningowych w formule
teamów na żywej rybie.
 Zawody są przeprowadzone w 4 edycjach , zgodnie z obowiązującym Okręgowym
regulaminem Zawodów.
 Wymiary i okresy ochronne zgodnie z RAPRyb.
 Ryby w stanie żywym powinny być przetrzymywane w sadzu, do czasu przybycia
ekipy sędziów do zawodnika.
5. Klasyfikacja team:
 Od I do III miejsca talony, puchary i dyplomy, od IV do VI miejsca dyplomy.
 Największa ryba zawodów dyplom i puchar
Program czasowy zawodów:
5.30 zbiórka zawodników, otwarcie zawodów
5.30-6.00
losowanie (stanowisk lub łodzi)
6.00-6.30
wejście w stanowiska (środki pływające), przygotowanie w stanowiskach
6.30-12.30
zawody
12.30-13.00 czas do zdania kart startowych komisji sędziowskiej
13.00-15.00 posiłek, liczenie i ogłoszenie wyników

1.
2.
3.
4.





Regulamin zawodów „Wielobój Wędkarski”
o „Memoriał Henryka Kozaczuka i Władysława Lisieckiego”
Organizator: Zarząd Okręgu PZW Chełm
Cel: Uczczenie pamięci zasłużonych działaczy PZW
Uczestnictwo: Członkowie PZW
Zasady organizacji i punktacji:
Zawody będą rozgrywane na żywej rybie w trzech dyscyplinach: (spławik, spinning,
feder)
W zawodach prawo startu mają trzyosobowe drużyny składające się z jednego
zawodnika w każdej dyscyplinie
Zawody będą rozgrywane jako wieloturowe, jednosektorowe, dwudniowe , gdzie
każda z tur będzie trwała 5 godzin.
Wymiary i okresy ochronne obowiązują zgodnie z RAPRyb.

 Punktacja w zawodach zgodnie z obowiązującym Okręgowym Regulaminem
Zawodów w każdej dyscyplinie
5. Klasyfikacja drużynowa:
 Trzy pierwsze drużyny otrzymują upominki, dyplomy i puchary, drużyny w
klasyfikacji IV-VI otrzymują dyplomy.
6. Klasyfikacja indywidualna:
 W dyscyplinie spławikowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV
do VI miejsca dyplomy
 W dyscyplinie spinningowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV
do VI miejsca dyplomy
 W dyscyplinie federowej od I do III miejsca upominki, puchary i dyplomy od IV do
VI miejsca dyplomy
 W każdej dyscyplinie za największą rybę w zawodach puchar i dyplom ufundowany
przez koleżankę Magdalenę Nowicką Główną Księgową ZO PZW w Chełmie
 I tura -za złowienie największej ilości ryb w każdej kategorii (wagowo –spławik i
feder, punktowo -spinning) otrzymują puchar im. Henryka Kozaczuka
 II tura -za złowienie największej ilości ryb w każdej kategorii (wagowo –spławik i
feder, punktowo -spinning)) otrzymują puchar im. Władysława Lisieckiego
 Opłata startowa za zawodnika wynosi 50 złotych.
Program czasowy zawodów 1 i 2 dzień:
7.00
7.00-7.50
7.50-9.20
9.20
9.30-14.30
14.30-16.00

Zbiórka zawodników
Otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, wejście w stanowiska
Przygotowanie w stanowiskach
sygnał na nęcenie zanętą ciężką
tura zawodów
ważenie ryb, posiłek liczenie i ogłoszenie wyników

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 ", zatwierdzonych przez ZG PZW, z następującymi zmianami:
Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach:
- spławikowej,
- spinningowej team
- federowej,
- podlodowej,
Zawody rozgrywane są 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 25 lat
w pozostałych dyscyplinach
- powyżej 18 lat
kobiet:
w dyscyplinie spławikowej
- powyżej 18 lat
młodzież (U25) : w dyscyplinie spławikowej
- powyżej 20 do 25 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.
Młodzież (U25) ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii ,
w rocznym cyklu zawodów. Zawodnicy U-15,U-20, U-25 obowiązkowo podają datę
urodzin przy zgłoszeniu do zawodów.
Zawodnicy w kategorii U15 i U20 mają prawo startu w innych kategoriach wiekowych
w rocznym cyklu zawodów.
W dyscyplinie spławikowej w kategorii młodzieży U-25 długość wędki wynosi 13m.
Wszystkie zawody z cyklu Grand Prix w dyscyplinach: podlodowej, spławikowej,
spinningowej i federowej będą rozgrywane jako jednodniowe, jednoturowe ,
wielosektorowe. Wyjątkiem są Mistrzostwa Okręgu Młodzieży i Kobiet, które będą
rozgrywane jako zawody jednodniowe wielosektorowe, wieloturowe (czas trwania 1 tury
2 godziny)
 Czas trwania zawodów w dyscyplinie spławikowej
i federowej 5 godzin,
 Czas trwania zawodów w dyscyplinie spławikowej młodzieży i kobiet 3
godziny
 Czas trwania zawodów w dyscyplinie podlodowej
4 godziny
 Czas trwania zawodów w dyscyplinie spinningowej
6 godzin
Istnieje możliwość skrócenia zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak zawody były uznane, nie mogą
trwać krócej niż:
Spławikowe i Federowe Grand Prix seniorów 2,5 godziny
Spławikowe Grand Prix młodzieży i kobiet 1,5 godziny
Mistrzostwa Okręgu młodzieży i kobiet 1 godzina (dotyczy tury zawodów)
Spinningowe Grand Prix 3 godziny

Podlodowe Grand Prix 2 godziny
W przypadku losowego przerwania zawodów przed upływem w/w godzin zawody
muszą być powtórzone bez uwzględnienia dotychczasowego wyniku.
REGULAMIN OKRĘGOWYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH Z ŁODZI
W FORMULE TEAMÓW.
1. UDZIAŁ W ZAWODACH.
1.1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.
1.2. W zawodach z cyklu GPO Teamów Chełmskiego Okręgu PZW , mogą uczestniczyć
wszyscy
członkowie Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający kartę
wędkarską oraz opłacone składki.
1.3. Za team (drużynę) uważa się zespół złożony z dwóch zawodników-zawodniczek,
występujących w jednej łodzi w zawodach wędkarskich pod nazwą przypisaną w całym
sezonie, zgłoszoną przed pierwszymi zawodami w sezonie.
1.4. Jednorazowo w jednych zawodach w sezonie dopuszcza się wprowadzenie do teamu
zawodnika rezerwowego bez straty punktów dla zespołu.
1.5. Teamy mogą startować tylko w pełnym, dwuosobowym składzie.
1.6. Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GP tylko jeden team,
a ewentualne zmiany składu mogą nastąpić po zakończeniu sezonu.
1.7.Liczbę uczestników poszczególnych zawodów GPO określa Okręgowy Kapitanat
Sportowy zależnie od pojemności łowiska.
2. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.
2.1. Wszystkie zawody GPO są rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.
2.2. Zawody rozgrywane są wyłącznie z jednostek pływających.
2.3. Zawody GPO rozgrywane są na podstawie okręgowego kalendarza imprez i ustalone są w
niepokrywających się terminach.
2.4. Organizatorami zawodów jest Zarząd Okręgu oraz Okręgowy Kapitanat Sportowy.
2.5. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się
największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia
płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni
tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie
rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”.
2.6. Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm. Organizator
jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość
skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez
komisję sędziowską zawodów.
2.7. Do punktacji zaliczane są ryby których długość mierzona od początku głowy
do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej przekracza wymiar ochronny.
2.8. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane
pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury).
Ryby zahaczone w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych)
oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.
2.9. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które
uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym,
zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze lub może zostać zmieniony termin
rozegrania zawodów, decyzje podejmuje sędzia główny w porozumieniu z Komisją
Sędziowską i organizatorem.
2.10. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter.
2.11. Przy organizacji wszystkich zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów,

a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu
do miejsca zbiórki.
2.12. Protesty i odwołania
2.12.1. W trakcie zawodów zawodnik ma prawo złożyć protest Komisji Sędziowskiej w
przypadku:
-swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;
-sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb;
-wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych
wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
2.12.2. Protest może być zgłoszony Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili
powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.
2.12.3. Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji. Protesty rozpatruje
Komisja Sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.
2.12.4. Od decyzji Komisji Sędziowskiej, w ciągu 3 dni, po dokonaniu wpłaty
tytułem wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do Kapitanatu Sportowego.
2.12.5. Kapitanat Sportowy w ciągu 30 dni udziela pisemnej odpowiedzi na protest.
2.12.6. Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW. Organizator jest
zobowiązany
do bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zasadności odwołania.
2.13. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia
i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego
zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnikowi dopisuje
się 25% maksymalnych punktów turowych (z zaokrągleniem w górę) do klasyfikacji
ogólnej cyklu zawodów.
2.14. Oficjalne wyniki zawodów organizator jest zobowiązany opublikować w ciągu do 2
tygodni po zakończeniu zawodów.
2.15. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości
zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany
w turze.
2.16. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne
z regulaminem przygotowanie, a Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy
przebieg.
3. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW.
3.1. Zawodnicy teamu zobowiązani są do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w
innym
pojemniku do przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego.
3.2. O złowieniu ryb zaliczanych do punktacji team sygnalizuje chorągiewką, umieszczając
ją na burcie jednostki pływającej w widocznym miejscu. Dopuszczone jest także
stosowanie kamizelek w jaskrawych kolorach.
3.3. Sędzia podpływa do jednostki pływającej, mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza.
3.4. Ryba która samodzielnie nie odpływa nie jest zaliczana do punktacji.
3.5. Ryby martwe pływające po powierzchni powinny zostać zgłoszone najbliższej łódce
sędziowskiej.
3.6. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej
i potwierdzone podpisami kapitana teamu i sędziego.
3.7. Po zakończeniu tury zawodów team zobowiązany jest w określonym czasie (maximum
30 minut) zdać kartę startową sędziemu.
3.8. O braku możliwości zdania karty kapitan teamu telefonicznie zawiadamia sędziego
sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
3.9. Organizator zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia odpowiedniej liczby wyposażonych w silniki spalinowe jednostek
pływających dla sędziów, pełniących jednocześnie rolę łodzi ratunkowych;
-zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w chorągiewkę lub kamizelkę w jaskrawym
żółtym kolorze;
-dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji
i łączności;
- jednakowego oznakowania sędziów i zaopatrzenia ich w jednakowe (oznaczone przez
organizatora) przymiary z dokładnością do 1 milimetra;
3.10. Zabrania się udzielania pomocy w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie
silnika.
3.11. Zabrania się podbierania ryb innemu teamowi.
3.12. Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą
udział w zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich
zawodników znajdujących się w tych jednostkach pływających.
4 .SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.
4.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone
w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
4.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz
z jakąkolwiek przynętą naturalną.
4.3. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz
dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań np. spirulino, spławiki.
4.4. Team ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego
lub spalinowego(tylko zb.Wytycki, bez prawa pływania w ślizgu) do przemieszczania się i
utrzymywania pozycji GPS, oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających poruszanie się,
nawigację, sondowanie takich jak: echosondy, dalmierze, GPS, sonary, kamery.
5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
5.1. Zawody teamów są rozgrywane w jednym sektorze, w jednej turze danego dnia.
5.2 Jednostki pływające teamy zabezpieczają we własnym zakresie.
5.3. Miejsca wypłynięcia w sektorze określa organizator.
5.4. Czas trwania tury wynosi 6 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu
trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać
krócej niż 3 godziny.
5.4.1. Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – podawany jest 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza
wypłynięcie jednostek na sektor. Czas ten może ulec skróceniu za zgodą wszystkich
uczestników.
-drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
-trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
5.4.2. Po trzecim sygnale teamy mają 30 minut na zdanie kart startowych sędziemu.
5.5. O braku możliwości zdania karty, w czasie do 30 minut po trzecim sygnale zawodnik
teamu telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który
podejmuje odpowiednią decyzję.
5.6. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie
wybranym
przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi łodziami
powinny wynosić 75 metrów.
5.7. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych,
dryfujących jak też poruszających się za pomocą silnika elektrycznego wyłączając metodę
trolingową, czyli ciągnięcie przynęty za łodzią.

5.8. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą powinny mieć długość minimum 3,60 m i muszą
być
wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami przepisów
żeglugi śródlądowej. Organizator może dopuścić jednostki o mniejszej długości.
5.9. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada team.
5.10. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu
do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.
6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:
boleń, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak.
6.2. Obowiązuje następująca punktacja:
a. sum: -za wymiar zaliczany do punktacji 1100 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.
b. szczupak i sandacz: - za wymiar zaliczany do punktacji 800 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c. boleń: - za wymiar zaliczany do punktacji 450 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d. jaź i kleń: - za wymiar zaliczany do punktacji 200 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 40 pkt.
e. okoń: - za wymiar zaliczany do punktacji 100 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.
6.3. Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla
niej
wymiaru:
- sum - 70 cm;
- szczupak, sandacz - 50 cm;
- boleń - 40 cm;
- jaź, kleń - 25 cm;
- okoń - 20 cm.
6.4. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego
centymetra.
6.5. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez team.
6.6. Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej team i potwierdza własnym podpisem.
6.7. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru,
komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona.
Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego
gatunku złowionych przez team w danej turze. Jeżeli team nie złowił innej ryby danego
gatunku, teamowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników
pozostałych teamów z danej tury (lub zawodów, jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego
gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, teamowi przydziela się
długość ryby tego gatunku, którą określił organizator, jako minimalną w tych zawodach.
7. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW W ZAWODACH.
7.1. Podstawą klasyfikacji teamu są punkty uzyskane za długość złowionych ryb.
7.2. Za zwycięstwo w zawodach team otrzymuje 1 punkt, drugi 2 punkty itd.
7.3. Wyniki klasyfikacji w turze(zawodach) ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych
przez team.
Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności teamu decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona
jest równa teamy otrzymują liczbę punktów równą średniemu miejscu, które by zajęli.
-przykład 1: dwa teamy na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2=7,5 punktów sektorowych każdy;
-przykład nr 2: cztery teamy ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5

punktów sektorowych każdy.
7.4. Team, który nie złowił ryby otrzymuje liczbę punktów równą ilości teamów biorących
udział
w danych zawodach.
7.5. Klasyfikacja w cyklu zawodów GP okręgu.
Wyniki klasyfikacji teamów w cyklu zawodów ustala się dodając punkty uzyskane przez team
we wszystkich turach. Mniejsza suma punktów decyduje o wyższym miejscu teamu w
klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów, o wyższym miejscu w klasyfikacji
decyduje suma punktów teamu za złowione ryby w zawodach, a następnie najdłuższa ryba
złowiona w zawodach.
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
7.6 Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jeden team.
Teamowi następnemu po grupie teamów sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się
kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go teamów.
7.7. Team nieobecny w turze zawodów, jest uwzględniony w wynikach ale nie
jest klasyfikowany oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą ilości teamów
biorących udział w najliczniej obsadzonej turze plus 1.
7.8. Team zdyskwalifikowany w zawodach jest uwzględniony w wynikach ale nie jest
klasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów równą ilości teamów biorących udział w danej
turze plus 1.
7.9. W przypadku dyskwalifikacji, kolejne teamy utrzymują swoje dotychczasowe punkty
w turze(np. team sklasyfikowany z 3 punktami został zdyskwalifikowany,
następny team utrzymuje swoje punkty, (tj. 4 pkt.).
7.10. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, Sędzia Główny może ukarać team
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 10 punktów.
7.11. Team zostaje zdyskwalifikowany za:
7.11.1. W turze zawodów:
-wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;
- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;
- łowienie metodą „troling”;
-nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;
-łowienie poza granicami sektora;
- samowole wyjście na brzeg;
-stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
7.11.2. W całym cyklu zawodów:
-za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);
-przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym
miejscu niż tura zawodów;
-używanie osęki do „lądowania” ryb;
- używanie żywej i martwej ryby, jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych
z przepisami.
8. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.
8.1. Zwycięzcy cyklu zawodów GPO otrzymują tytuły mistrzów Okręgu. Zdobywcy 2 i 3
miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza.
8.2. We wszystkich zawodach oraz w cyklu zawodów GPO przyjmuje się zasadę wyróżniania
zdobywców 1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami.
8.3. Dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie zdobywców miejsc 1-6 w poszczególnych
zawodach talonami lub nagrodami ufundowanymi przez sponsora

Punktacja w zawodach spławikowych, podlodowych i gruntowych.
Za zwycięstwo w danej turze zawodnik otrzymuje 20 pkt. Punktacja obejmuje
pierwszych 20 zawodników według poniższej reguły:
1. Miejsce 20 pkt.
2. Miejsce 19 pkt.
3. Miejsce 18 pkt.
4. Miejsce 17 pkt.
5. Miejsce 16 pkt.
6. Miejsce 15 pkt.
7. Miejsce 14 pkt.
8. Miejsce 13 pkt.
9. Miejsce 12 pkt.
10. Miejsce 11 pkt.
11. Miejsce 10 pkt.
12. Miejsce 9 pkt.
13. Miejsce 8 pkt.
14. Miejsce 7 pkt.
15. Miejsce 6 pkt.
16. Miejsce 5 pkt.
17. Miejsce 4 pkt.
18. Miejsce 3 pkt.
19. Miejsce 2 pkt.
20. Miejsce 1 pkt.
Zawodnik który w danej turze nie złowił ryby nie otrzymuje punktów za zajęte miejsce.
W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku punktowego lub wagowego przez
kilku zawodników wyższą lokatę w zawodach zajmuje zawodnik który złowił większą
rybę.
Wyniki z całego cyklu Grand Prix będą liczone z wszystkich tur zawodów(bez względu
na ilość rozegranych tur) po odjęciu najgorszej 1 tury.
Każdy senior będzie liczony do klasyfikacji Grand Prix po udziale w minimum 2
edycjach zawodów.
Do klasyfikacji w dyscyplinie spławikowej w kategorii młodzieży i kobiet zawodnik
będzie liczony po udziale minimum w dwóch edycjach zawodów z czego jedną
obowiązkową są Mistrzostwa Okręgu.
Opłata startowa:
W dyscyplinie spławik, feder i podlodowe wynosi 20 złotych od zawodnika
Za spławikowe Mistrzostwa Okręgu Młodzieży i Kobiet nie jest pobierana opłata
startowa.
W dyscyplinie spinningowej :
40 złotych za team

Z każdego koła powinna być wytypowana osoba do zgłaszania zawodników (drużyn
oraz indywidualnych) na zawody okręgowe.
–Zasady zgłoszenia na zawody:
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są do środy poprzedzającej zawody.
W zawodach prawo startu mają:
w dyscyplinie spławikowej seniorów:
- drużyny kół w składzie 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu PZW w Chełmie zgłoszeni do rywalizacji przez Koło .
w dyscyplinie spławikowej młodzieży i kobiet:
- zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło.
w dyscyplinie spinningowej:
- teamy
członkowie Okręgu Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji.
w wędkarstwie podlodowym:
- drużyny kół 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni członkowie
Okręgu
Chełmskiego PZW zgłoszeni do rywalizacji przez Koło.
w dyscyplinie gruntowej:
- drużyny kół w składzie 3 osobowym (3 seniorów), oraz zawodnicy indywidualni
członkowie Okręgu PZW w Chełmie zgłoszeni do rywalizacji przez Koło .
Zgłoszenia do zawodów dokonują Koła telefonicznie lub w Biurze Okręgu, z imiennym
wykazem zawodników w terminie do środy przed zawodami. Na 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 zawodników za których koło nie będzie opłacać starowego
będą przyjmowane tylko w biurze ZO po uiszczeniu opłaty startowej wyłącznie na konto
bankowe PKO S.A. I O.Chełm nr konta 72 1240 2223 1111 0000 3577 0071 .
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do pozostania na terenie zawodów do czasu ich
podsumowania i zakończenia. Przyczynę nieobecności należy zgłosić u Sędziego
Głównego zawodów.
Zwycięzca indywidualny w kategorii spławik , spinning i grunt wyłoniony z cyklu Grand
Prix w danym roku uzyska tytuł Mistrza Okręgu i nabędzie prawo startu oraz
reprezentowania Okręgu na Mistrzostwach Polski w roku następnym.
Zawodnik który otrzyma największą ilość punktów liczonych z każdej kategorii Grand
Prix automatycznie zostaje „Wędkarzem Roku”.

