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ORGANIZACJA KARPIOWYCH WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH.
(tekst jednolity)
1.

WSTĘP.

1.1.

Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) cz. II.10 są regulaminem
zawodów rangi Grand Prix Polski (GPP), eliminacji do GPP, Mistrzostw Polski (MP) oraz
zawodów które są kwalifikacjami do Mistrzostw Polski, a także zawodów towarzyskich
ujętych w corocznym kalendarzu imprez sportowych GKS.

1.2.

Inne zawody rozgrywane w Okręgach, Kołach i Klubach Polskiego Związku Wędkarskiego
mogą stosować zapisy ZOSW w całości, lub modyfikować poszczególne punkty w celu
dostosowania ich do swoich warunków.

1.2.1. Wszystkie zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz zatwierdzone

przez odpowiednie, dla danego charakteru zawodów, władze.
1.2.2. Regulaminy zawodów muszą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem

w zawodach.
1.3.

Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminów zawodów.

1.4.

Wędkarskie zawody karpiowe dzielą się na:
- mistrzowskie;
- z cyklu GPP;
- eliminacyjne do GPP;
- towarzyskie.

1.5.

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji teamowej (dwóch zawodników + zawodnik
rezerwowy) i drużynowej (dwa teamy) w kategorii seniorów.

1.6.

Seniorem jest zawodnik po ukończeniu 18 lat (mężczyźni i kobiety).

1.7.

Organizator ma prawo dopuścić do startu zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, ale
obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego dołączona do zgłoszenia oraz obecność
opiekuna w czasie trwania zawodów.

1.8.

Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, okręgu i kraju.

2.

UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1.

Zasady ogólne.

2.1.1. W Mistrzostwach Polski oraz zawodach ogólnopolskich GPP mogą uczestniczyć członkowie

Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję sportowca oraz aktualne badania
lekarskie. Mogą również startować zaproszeni zawodnicy zagranicznych związków
wędkarskich.
2.1.2. Zasady przyznawania i pozbywania licencji na uprawianie sportu wędkarskiego określa

Regulamin przyznawania i pozbywania licencji. (ZOSW cz. I).
2.1.3. W zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nieposiadające

licencji.
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2.1.4. Główny Kapitanat Sportowy (GKS) posiada prawo przyznawania i pozbawiania licencji.

Licencję przyznaje się na czas określony lub bezterminowo.
2.1.5. Uczestnicy zawodów powinni posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem

łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator.
2.1.6. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennych zezwoleń,

wydanych przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas trwania
zawodów, w tym oficjalnych treningów.
2.1.7. Za team uważa się zespół złożony z dwóch zawodników posiadających licencję sportowca,

występujących w zawodach wędkarskich pod nazwą przypisaną w całym sezonie.
2.1.8. Team uczestnicząc w zawodach składa się z nie mniej niż dwóch, a nie więcej niż trzech

zawodników równoprawnych (trzeci zawodnik jako rezerwowy) do wykonywania
wszystkich czynności związanych z łowieniem w obrębie swojego stanowiska.
2.2.

Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych.

2.2.1. Prawo startu w zawodach o Mistrzostwo Koła/Klubu mają wszyscy członkowie koła/klubu.
2.2.2. W Mistrzostwach Okręgu uczestniczyć mogą aktualni teamowi Mistrzowie Okręgów,

teamowi Mistrzowie Kół i Klubów – członkowie danego Okręgu.
2.2.3. Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny

organ do tego uprawniony ( np. Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez Zarząd Okręgu
organ).
2.2.4. W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Okręgu, koła i kluby są zobowiązane do

pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu. W przypadku
rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni
przed terminem zawodów
2.3.

Mistrzostwa Polski (MP).

2.4.

Prawo startu w Mistrzostwach Polski mają:
 aktualny teamowy Mistrz Polski;
 aktualni teamowi Mistrzowie Okręgów, (jeśli takie zawody były rozegrane w danym
okręgu).
 w roku 2020 dodatkowo prawo startu będą posiadały teamy, które otrzymają zgodę
GKS.

2.4.1 Liczba startujących teamów uzależniona jest od pojemności łowiska (informacja
w komunikacie nr 1) z pierwszeństwem startu według w/w zasad.
2.5.

Imienne zgłoszenie ekipy klubu do organizatora zawodów szczebla ogólnopolskiego należy
przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.

2.5.1. W przypadku zawodów mistrzowskich, imienne zgłoszenia teamów wraz z protokołem

zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi najpóźniej na 7 dni
przed terminem imprezy.
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2.5.2. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach Okręgu teamów uprawnionych do startu w MP

lub braku możliwości startu Mistrzów Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona
do zgłoszenia), uprawnienia nabywa kolejny team nieposiadający takich uprawnień.
2.6.

Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych
nie będą honorowane.

2.6.1. Protokoły przekazane z okręgów organizator Mistrzostw Polski zwraca do GKS wraz

z protokołem Mistrzostw.
2.7.

W zawodach o Mistrzostwo Koła, Klubu, Okręgu i Polski mogą również startować poza
konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich.

2.7.1. O możliwości startu decyduje organizator.
2.7.2. O tytuł Mistrza Koła, Klubu, Okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy.
2.8.

Mistrzostwa Polski można rozgrywać jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski.

2.8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski

otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych teamów którego wszyscy członkowie posiadają
obywatelstwo polskie i są członkami PZW.
2.9.

Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Drużynowych Karpiowych Mistrzostw
Polski.

2.10. Zawody Grand Prix Polski (GPP).
2.10.1. Zawody GPP stanowią podstawę wyłaniania kadry PZW oraz służą ocenie rywalizacji

sportowej zawodników, klubów i okręgów.
2.10.2. Kluby, których drużyny nabyły prawo startu w zawodach z cyklu GPP mają obowiązek

za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia startu w GKS
do 31 stycznia danego roku.
2.10.3. W zawodach GPP prawo startu mają:

 teamy od 1 do 30 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok;
 10 kolejnych teamów z zawodów eliminacyjnych.
W 2020 i 2021 roku prawo startu mają wszystkie teamy które zgłoszą chęć startu, wg
kolejności zgłoszeń do liczby ustalonej przez organizatora w komunikacie nr 1.
2.10.4. Teamy startujące w zawodach cyklu GPP mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich

zawodach cyklu.
2.10.5. W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch lub więcej teamów z jednego

klubu (okręgu) zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I, II
itd.
2.10.6. Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jeden team,

a ewentualne zmiany składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym
sezonie nie startowali w innych tamach.
2.11. Zawody eliminacyjne do GPP. (obowiązuje od 2021 roku)
2.11.1. Zawody eliminacyjne, to cykl zawodów ustalonych w kalendarzu imprez na dany rok.
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2.11.2. W zawodach eliminacyjnych do GPP prawo startu mają teamy zrzeszone w klubach.
2.11.3. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących drużyn ze względu na pojemność

łowiska.
2.11.4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2.12. Klubowe Mistrzostwa Polski.
2.12.1. Klubowe Mistrzostwa PZW można rozgrywać jako Międzynarodowe Klubowe Mistrzostwa

Polski.
2.12.2. Zwycięska

drużyna otrzymuje tytuł Międzynarodowego Klubowego Mistrza Polski
a tytuł Klubowego Mistrza Polski w dyscyplinie karpiowej otrzymuje pierwsza drużyna
ze sklasyfikowanych drużyn, której wszyscy zawodnicy posiadają obywatelstwo polskie
i są członkami PZW.

2.12.3. W zawodach o Klubowe Mistrzostwo Polski w dyscyplinie karpiowej prawo startu mają:

 do 30 drużyn;
 aktualny Klubowy Mistrz Polski.
2.12.4. Drużyna składa się z dwóch teamów plus dwóch zawodników rezerwowych.
2.12.5. W czasie zawodów można dokonać dwóch zmian zawodników.
2.12.6. Zmiany dotyczą całego teamu lub po jednym zawodniku z dwóch teamów.
2.12.7. Na zastępstwo zawodnika musi wyrazić zgodę sędzia główny.
2.12.8. Dokonane zmiany są ostateczne.
2.13. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach losowych, możliwość wprowadzenia

zawodnika rezerwowego w trakcie trwania łowienia.
2.13.1. Na zastępstwo zawodnika musi wyrazić zgodę sędzia główny.
2.13.2. Zmiana musi się odbyć w obecności sędziego.
2.13.3. Zawodnik może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego w oficjalnym

dokumencie (karta zgłoszenia).
2.13.4. Zawodnik rezerwowy może wnieść swój sprzęt, ale bez wnoszenia swoich przynęt i zanęt.
3.

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

3.1.

Za udział w zawodach o Mistrzostwo Koła i Klubu mogą być pobierane opłaty startowe
od zawodników.

3.2.

Za udział w zawodach o Mistrzostwo Okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników
pokrywają kluby i koła.

3.3.

Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników
pokrywają Okręgi/kluby.

3.4.

Koszty udziału w zawodach GPP ponoszą startujący zawodnicy lub ich kluby.

3.4.1. Koszty, w ramach swoich możliwości finansowych, mogą również ponosić Okręgi PZW.
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3.5.

Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, zgodnie
z ustaleniami.

3.6.

Teamom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od okręgu), ogólnopolskich,
międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na przynęty i zanęty,
przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW delegującej
zawodników.

3.7.

Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego
kapitanatu sportowego.

4.

TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.

4.1.

Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w danej dyscyplinie otrzymują tytuły mistrzów Koła,
Klubu, Okręgu i Polski.

4.1.1. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza.
4.2.

We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców
od 1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami.

4.3.

W zawodach o Mistrzostwo Okręgu, MP i GPP wyróżnieniami honorowymi są: puchar,
medal, dyplom.

4.4.

W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie
zwycięzców sektorów.

4.5.

Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) Mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji
teamów, medale otrzymują wszyscy zawodnicy teamu, dyplom otrzymuje klub lub okręg
PZW.

4.6.

We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.

4.7.

Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za bieżący rok, którzy zajęli miejsca 1-3
otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy, a za miejsca 4-6 dyplomy.

4.8.

Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście,
stosownie do specyfiki dyscypliny.

5.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.

5.1.

Wszystkie zawody muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.

5.2.

Organizatorami poszczególnych zawodów są:
 o Mistrzostwo Polski, międzynarodowych – Zarząd Główny PZW, który może zlecić
organizację zawodów jednemu z Okręgów PZW;
 z cyklu GPP – odpowiedni okręg lub koło/klub za pośrednictwem macierzystego okręgu;
 Mistrzostwa Koła, Klubu, Okręgu – odpowiednie zarządy tych jednostek macierzystego
okręgu;
 zawodów towarzyskich – zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub osoby prawne
i fizyczne we współpracy z PZW.

5.3.

Zawody w klasyfikacji teamowej rozgrywane są w jednym sektorze.
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5.4.

W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej liczba sektorów musi być równa
liczbie teamów wchodzących w skład drużyny.

5.5.

Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter.

5.5.1. Podczas

zawodów krajowych i międzynarodowych należy w widocznym miejscu
wyeksponować flagę państwową i flagę PZW, jak również baner informujący o charakterze
imprezy.

5.5.2. W przypadku zawodów międzynarodowych należy wyeksponować flagi państwowe

uczestników zagranicznych.
5.5.3. W czasie otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych

obowiązuje ceremonia podniesienia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy
oraz odegranie hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi
PZW.
5.6.

W przypadku Mistrzostw Polski, poczet flagowy stanowi aktualny Teamowy Mistrz Polski.

5.6.1. W przypadku Klubowych Mistrzostw Polski, poczet flagowy stanowi drużyna aktualnego

Klubowego Mistrza Polski.
5.7.

W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ma prawo złożyć protest do Głównej
Komisji Sędziowskiej w przypadku:
 swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;
 sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;
 wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po opublikowaniu
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 min od opublikowania nieoficjalnych
wyników.

5.8.

Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej
najpóźniej do 15 min od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.

5.8.1. Protesty powinny być składane na piśmie, są wolne od kaucji.
5.8.2. Protesty

rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje
zainteresowane osoby.

5.8.3. Od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej, w ciągu 30 minut od momentu poinformowania

zainteresowanego zawodnika lub jego trenera o podjętej decyzji (pisemnie, ustnie lub
telefonicznie), po dokonaniu wpłaty tytułem wadium, przysługuje prawo złożenia
odwołania na piśmie do sędziego głównego.
5.9.

Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW.

5.9.1. Organizator jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu

rozgrywania zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania pokwitowania oraz
bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania.
5.10. Trenerem jest osoba zgłoszona w oficjalnej karcie zgłoszenia do zawodów.
5.10.1. Organizator zawodów zobowiązany jest do wyposażenia każdego zgłoszonego w ten

sposób trenera w identyfikator, który uprawnia go do przebywania na stanowisku swojego
teamu.
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5.10.2. Podczas zawodów na stanowisku może być obecny tylko jeden trener.
5.10.3. Trener ma prawo udzielać zawodnikom tylko porad ustnych.
5.11. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia

i zakończenia zawodów do czasu
zakończenia zawodów.

oficjalnego ogłoszenia

wyników i uroczystego

5.11.1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, teamowi dopisuje się 25% maksymalnych punktów

sektorowych z ostatniej tury zawodów (z zaokrągleniem w górę) do klasyfikacji ogólnej
cyklu zawodów.
5.12. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po każdej

turze zawodów w ogólnie dostępnym miejscu, określonym przez komisję sędziowską.
5.13. Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, Główna Komisja Sędziowska jest

zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż 2 godziny po zakończeniu
zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją
zwycięzców.
5.14. Oficjalne wyniki zawodów ogólnopolskich, organizator zobowiązany jest natychmiast po

zakończeniu zawodów przekazać do GKS w celu publikacji na stronach internetowych
PZW.
5.15. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski, GPP i eliminacji do GPP podlegają kontroli przez

GKS.
5.15.1. W szczególnych uzasadnionych przypadkach po wykryciu nieprawidłowości GKS ma prawo

dokonać weryfikacji wyników.
5.15.2. Koszty wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.
5.16. W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej obowiązuje jedna klasyfikacja.
5.16.1. W rocznej klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani.
5.17. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej

10 gram.
5.17.1. Wyniki

ważenia należy protokółować
matematycznymi) do 10 gramów.

z

zaokrągleniem

(zgodnie

z

regułami

5.17.2. Ponadto obowiązują zasady :

 ważenie ryb złowionych przez zawodników w sektorze wyłącznie jedną wagą;
 w przypadku awarii wagi dopuszcza się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną
legalizację Urzędu Miar, w zakresie udzielonych uprawnień przez upoważnione do tego
podmioty;
 ważenie ryb we wszystkich sektorach wagami tego samego typu.
5.18. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w liczbie i jakości,

spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.
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5.19. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się

odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy
ogonowej”.
5.20. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar

nie zginał przedniej części głowy, a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi
pomiaru.
5.20.1. Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm.
5.21. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom możliwość

skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję
sędziowską zawodów.
5.22. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych

zalicza się do połowu.
5.23. Organizator

może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości
zawodników w każdym momencie trwania zawodów. Zawodnik odmawiający poddania się
kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

5.24. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne

z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich
regulaminowy przebieg.
5.25. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie takiej liczby sędziów kontrolnych aby

zapewnić regulaminowe przeprowadzenie zawodów.
5.26. Na zawodach:

MP, GPP i eliminacji do GPP, organizator zobowiązany jest do
zabezpieczenia opieki medycznej na czas trwania tur zawodów.

6.

TEREN ZAWODÓW.

6.1.

Przy organizacji zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów, a w przypadku
skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu do miejsca zbiórki
czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne.

6.2.

Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub płynących.

6.3.

Minimalna szerokość łowiska powinna wynosić 70 m z zawodnikami rozmieszczonymi
jedynie na jednym brzegu, lub 150 m jeśli zawodnicy są rozmieszczeni po obu brzegach.

6.4.

Zalecana odległość pomiędzy stanowiskami każdego teamu (mierzona od zewnętrznej
granicy obszaru do zewnętrznej granicy następnego obszaru) ma wynosić od 20 do 60 m.

6.5.

Stanowisko każdego teamu powinno mieć wymiary 20x12 m.

6.5.1. Jeżeli warunki terenowe na łowisku nie pozwalają ustalić stanowisk o takich wymiarach,

mogą one być zmniejszone, ale muszą zapewniać zawodnikom swobodne rozmieszczenie
na stanowisku swojego sprzętu.
6.5.2. Namioty i parasole ustawiane na stanowisku powinny być w kolorach: ciemnozielonym,

khaki lub typu kamuflaż (zabronione jest używanie jaskrawych kolorów).
6.5.3. Obszar stanowiska powinien być oznakowany (otaśmowany).
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6.5.4. Wokół stanowisk powinna zostać wydzielona strefa neutralna.
6.5.5. Znaczniki powinny być rozmieszczone wzdłuż granic stanowiska oraz strefy neutralnej.
6.5.6. Dostęp do strefy neutralnej mają tylko sędziowie i osoby, które uzyskały taką zgodę

od sędziego głównego.
6.6.

Granice obszaru łowienia można oznakować świecącymi pływakami.

Strefa łowienia (zalecana)
Woda

INT
6.7.

2m
Strefa pomiędzy
stanowiskami

Znaczniki

STANOWISKO

2m
Strefa pomiędzy
stanowiskami

Stanowisko

Znaczniki

12 m

20 m
2m

Strefa neutralna

Znaczniki

Stanowisko
Znaczniki

INTE

W ERN
przypadku wystąpienia linii wysokiego napięcia, z RNATI
obu stron należy wyłączyć
z wędkowania
obszar po 50 m. od rzutu pionowego skrajnychONAL
linii.
ATI

6.8.

Przy wyznaczaniu i oznakowaniu sektorów i stanowisk w sektorach
E przyjmuje się zasadę,
ONA
że stanowisko nr 1 ma być zawsze usytuowane od lewej strony patrząc na danym brzegu
LE wody, niezależnie od kierunku w którym woda płynie.
w kierunku

6.9.

Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania.

DE
LA

DE
LA
i czytelny.

6.10. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny

PÊC

P

6.10.1. Przyjmuje się literowe oznakowanie sektorów: „A”, „B”……, stanowisk: A1, A2…, B1, B2…

Ê sektorami powinna być ustanowiona strefa, której
6.11. Pomiędzy
szerokość ustalana jest
HE
w zależności od możliwości technicznych łowiska od 10 do 200 m.

SPO

CHE

6.12. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej.

S

6.12.1. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji

P
o dokonanych
losowaniach.

RTIVE
6.12.2. Losowanie przeprowadza się komputerowo lub ręcznie.
EN
ORT
6.13. Losowanie stanowisk (komputerowo lub ręcznie) powinno zostać przeprowadzone
EAU
IVE
przynajmniej 180 minut przed rozpoczęciem łowienia, w obecności kierowników drużyn lub
DOUC
delegatów
EN każdego teamu.
6.14. Kierownicy
dla każdego
E
EAU ekip muszą otrzymać wyniki losowania oraz identyfikatory
zawodnika teamu oraz trenera.
DOU
6.15. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie takiej liczby sędziów kontrolnych aby
CE regulaminowe przeprowadzenie zawodów.
zapewnić
Piquets
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Piquets

FÉD

6.16. Na

zawodach: MP, GPP i eliminacji do GPP, organizator zobowiązany jest
do zabezpieczenia opieki medycznej na czas trwania obowiązkowego oficjalnego treningu
i tur zawodów.

6.17. Zaleca się, aby sekretariat zawodów – punkt organizacyjny zlokalizowany był w odległości

nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.

7.

SPRZĘT , PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

7.1.

Każda wędka używana w czasie zawodów musi posiadać wędzisko, kołowrotek
z hamulcem, żyłkę lub plecionkę, zestaw obciążony ciężarkiem, jeden haczyk oraz
obowiązkowo system mocowania przynęty poza haczykiem w jego bezpośredniej bliskości.

7.1.1. Mocowanie przynęty poza haczykiem (system włosowy) może być wykonane z plecionki,

żyłki lub innych specjalistycznych produktów typu fluorocarbon.
7.1.2. Do żyłki lub plecionki powinien być zastosowany system: „anty shock” – przypon strzałowy

chroniący przed zerwaniem podczas zarzucania.
7.1.3. Długość wędek jest ograniczona do 4 m.
7.1.4. Zawodnicy mogą posiadać dowolną ilość wędek, ale wolno im łowić maksymalnie

4 wędkami na team.
7.1.5. Do ustawienia wędek podczas łowienia służą podpórki i statywy – „pody” (rodpody,

tripody itd.).
7.1.6. Dodatkowe wędki muszą być umieszczone pionowo poza podpórką na wędki.
7.1.7. Podbierak używany do podbierania ryb musi posiadać średnicę kosza co najmniej 70 cm.
7.1.8. Łowienie za pomocą swing feddera, swing tipa, drgającej szczytówki oraz Zig rig (pływak

do łowienia w toni) jest zabronione.

7.1.9. Ciężarki backleads (do zatapiania żyłki) są dozwolone, ale sędziowie mogą zażądać ich

wyjęcia w każdej chwili, aby zweryfikować linie obszaru połowu.
7.1.10. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy zawodnik jest pewny że nie spowoduje

zagrożenia dla innych osób.
7.1.11. Zestaw musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego.
7.1.12. Podczas zarzucania obciążenie nie może wykonywać żadnych ruchów bocznych.
7.1.13. Dozwolone jest używanie dowolnych sygnalizatorów brań.
7.1.14. Łowienie z użyciem spławika lub kuli wodnej jest zabronione.
7.1.15. Wszelkie urządzenia pneumatyczne do łowienia i nęcenia są zabronione.
7.1.16. Złowione ryby muszą być przetrzymywane żywe w workach karpiowych (w worku może

być tylko jedna ryba).
7.1.17. W czasie zawodów worki karpiowe muszą być zanurzone w wodzie na pełnej długości i nie

mogą być dodatkowo obciążane (ołów, kamienie itp.).

7.1.18. Zawodnicy muszą posiadać wystarczającą liczbę worków karpiowych do przechowywania

ryb.
7.1.19. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt roślinnych, produktów

spożywczych, dowolnie barwionych oraz nasyconych substancjami zapachowymi, nasion,
kulek proteinowych oraz pelletu – naturalnego lub sztucznego. Wymienione produkty nie
mogą przekraczać średnicy 70 mm.
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7.1.20. Zabrania się używać przynęt i zanęt zwierzęcych - zarówno żywych jak i martwych, ikry

rybiej oraz produktów zawierających metal.

7.1.21. Na czas 72 godzinnych zawodów, ilość zanęty do nęcenia gruntowego, jak i przynęty

hakowej nie może przekraczać 50 kg na team.
7.1.22. Ilość zanęty może być zmniejszona, przez użytkownika rybackiego na wodzie na której

rozgrywane są zawody, o czym należy poinformować w komunikacie zawodów.
7.1.23. Po zawodach zabronione jest wrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt.
8.
8.1.

PRZEBIEG ZAWODÓW.
Zawody rozgrywane są w jednej 72 godzinnej turze (czas pomiędzy drugim a czwartym
sygnałem).

8.1.1. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak zawody były uznane
za rozegrane, nie mogą trwać krócej niż 48 godzin.

8.1.2. O czasie trwania zawodów na poziomie kół i okręgów decydują właściwe OKS-y.
8.2.

Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych oraz identyfikatorów zawodnicy udają się
przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał
upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu
wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym).

8.3.

Obowiązują następujące sygnały:
 pierwszy sygnał - na 120 minut przed rozpoczęciem łowienia, po którym zawodnicy
wkraczają na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowanie do zawodów.
 W czasie przygotowań do zawodów zawodnicy nie mogą otrzymywać żadnej
pomocy.
 Zawodnicy mają 30 minut na wniesienie sprzętu w granice swojego stanowiska.
 Po tym czasie, podczas przygotowań zawodnikom nie wolno opuszczać
stanowisk.
 drugi sygnał - zawodnicy mogą zacząć nęcić i rozpocząć łowienie.
 Dopuszcza się używania procy, łyżek z rączką lub uchwytem, proc umieszczonych
na ziemi napędzanych przy pomocy elastycznych taśm lub sprężyn,
rozpuszczalnych toreb, rakiet zanętowych o średnicy wewnętrznej do 70 mm
i długości 200 mm wyrzucanych za pomocą wędki, proc opartych na nogach
zawodnika.
 Od godzin wieczornych do rannych (termin podany na odprawie technicznej)
zabrania się używania proc i rakiet zanętowych umieszczonych na ziemi, wędek
jako narzędzi do nęcenia rakietami typu spomb, pet lub tradycyjnymi.
 Dozwolone są rury zanętowe do kulek obsługiwane jedną lub dwoma rękami,
oraz proca obsługiwana dwoma rękami.
 Za wyjątkiem wyżej wspomnianej przerwy czasowej nęcenie jest dozwolone
za pomocą wszystkich systemów przewidzianych przepisami.
 trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia łowienia zostało 15 minut.
 czwarty sygnał - oznacza zakończenie łowienia;
 piąty sygnał - 15 min po czwartym sygnale, oznacza zakończenie tury zawodów.
 Po piątym sygnale jedynie ryba, która jest całkowicie wyjęta z wody będzie
zaliczona.

8.3.1. Sygnały akustyczne w czasie zawodów muszą być krótkie, słyszalne na całym terenie

zawodów.
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8.4.

Oświetlanie wody łowiska dozwolone jest wyłącznie za pomocą latarki czołowej, w celu
podebrania złowionych ryb i umieszczenia ich w siatce.

8.5.

Dozwolone jest oświetlenie wewnątrz namiotu.

8.6.

Ważenie ryb, co 12 godziny, przeprowadza komisja wagowa, składająca się z co najmniej
dwóch sędziów.

8.6.1. Wynik ważenia podpisuje na karcie startowej sędzia i jeden z zawodników teamu.
8.7.

W czasie ważenia, siatka do ważenia dostarczona przez organizatora musi być
obowiązkowo zwilżona, a waga wytarowana przed każdym ważeniem.

8.7.1. Siatki muszą być wykonane z miękkiego materiału i posiadać obramowanie.
8.7.2. Do czasu przybycia komisji wagowej, worki karpiowe muszą pozostawać w wodzie.
8.7.3. Po ważeniu, pod nadzorem sędziów, ryba wraca do wody.
8.7.4. Ważenie oraz wypuszczanie ryby do wody musi być wykonane z dużą ostrożnością.
8.8.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy.

8.8.1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów żaden zawodnik nie

może wejść na stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowisko), lub przygotowywać
sprzętu (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).

8.8.2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania zawodów – zawody zostają natychmiast przerwane

wszyscy zawodnicy muszą schronić się poza stanowiskami.
8.8.3. Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnicy mają obowiązek
natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą,
zawody będą kontynuowane;
 drugi sygnał – informuje o możliwości powrotu na stanowisko;
 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
8.8.4. Przerwa w zawodach z powodu burzy nie powoduje przedłużenia tury zawodów.
9.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

9.1.

Do klasyfikacji zalicza się tyko karpie (Cyprinus carpio)(lustrzeń – królewski, sazan pełnołuski), oraz amury (Ctenopharyngodon idella) (biało i srebrno ubarwione).

9.1.1. Aby zakwalifikować rybę do pomiaru musi ona ważyć co najmniej 1500 gramów.
9.1.2. Organizator ma prawo obniżyć lub podwyższyć wagę minimalną, zgodnie z regulaminem

łowiska na którym rozgrywane są zawody.
9.2.

Team przekazując komisji ważącej rybę, której waga jest mniejsza od ustalonej minimalnej
lub jest okaleczona, otrzymuje żółtą kartkę.

9.3.

Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane
pomiędzy rozpoczęciem (drugi sygnał), a zakończeniem zawodów (piąty sygnał).

9.4.

Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych
zalicza się do połowu.

9.5.

Każda ryba złowiona w łowisku zawodnika, a która przejdzie na sąsiednie stanowisko,
zostaje uznana za ważną pod warunkiem że nie splącze się zarzuconymi tam zestawami.

9.6.

Zawodnik ma prawo wejścia do wody maksymalnie do kolan w celu podebrania ryby
i umieszczenia jej w podbieraku.
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9.7.

Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.

10.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW.

10.1. Team otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
10.2. Za przedstawienie komisji sędziowskiej ryby zabrudzonej ziemią lub zanętą, tytułem kary

odlicza się 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych za rybę.
11.

PUNKTACJA.

11.1. Podstawą klasyfikacji teamu są punkty uzyskane za złowione ryby, zwane dalej punktami.
11.2. Team zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany

i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów w najliczniej obsadzonym
sektorze plus 1.
11.2.1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejne teamy utrzymują swoje dotychczasowe punkty

sektorowe (np. team sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został zdyskwalifikowany,
następny team utrzymuje swoje punkty sektorowe (tj. 4 pkt. sektorowe).
11.3. Za

rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać team
dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 3 punktów sektorowych.

11.3.1. W przypadku ukarania teamu punktami karnymi, kolejne teamy utrzymują swoje
dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 11.2.1.
11.4. Klasyfikacja w sektorze.
11.4.1. Wygrywa team, który uzyska wyższą liczbę punktów za wagę złowionych ryb.
11.4.2. Przy jednakowej liczbie punktów, teamy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą

średniemu miejscu, które by zajęli.
 Przykład 1: dwa teamy na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych
każdy;
 Przykład 2: cztery teamy zajmują miejsce 9 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów
sektorowych każdy).
11.4.3. Teamy, które nie złowiły żadnej ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą
średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w swoim sektorze.
 przykład nr 1: 22 teamy z których 12 zajmuje 15 miejsc z punktami 1 do 15 , następne
teamy otrzymują (16+22):2 =19 pkt. sektorowych każdy;
 przykład nr 2: 29 teamów z których 5 złowiło ryby i otrzymało od 1 do 5 punktów –
24 teamy, które nie złowiły ryby otrzymają (6+29):2=17,5 pkt.;
11.4.4. Jeżeli jest tylko jeden team, który nie złowił żadnej ryby, otrzyma on liczbę punktów

sektorowych równą ostatniej pozycji w sektorze (np. 13 teamów, 12 złowiło rybę, jeden
nie złowił i otrzymuje on 13 punktów sektorowych).
11.4.5. Team

nieobecny w turze zawodów, a któremu został przydzielony sektor jest
uwzględniony w wynikach sektorowych, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę
punktów sektorowych równą liczbie teamów w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.

11.5. Klasyfikacja drużynowa.
11.5.1. Wyniki

do klasyfikacji drużynowej (klubowej) ustala się na podstawie punktów
sektorowych uzyskanych przez teamy drużyny.

11.5.2. Za brak teamu drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie startujących teamów

w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
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11.5.3. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu.
11.5.4. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów za wagę ryb

wszystkich teamów drużyny.
11.5.5. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą łączną wagę ryb, o wyższym miejscu

decyduje większa ryba złowiona przez drużynę, następnie mniejsza liczba złowionych ryb.

11.5.6. Przy dalszej równości drużyny zajmują miejsca ex aequo.
12.

KARY DYSCYPLINARNE.

12.1. Team może otrzymać ostrzeżenie (żółtą kartkę) za:











wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów;
rozpoczęcie nęcenia przed drugim sygnałem;
używanie sprzętu niezgodnego z przepisami regulaminu;
łowienie w pasie neutralnym lub na łowisku sąsiednim;
przedstawienie komisji sędziowskiej ryby poniżej wagi ustalonej w czasie odprawy
technicznej;
korzystanie z pomocy z zewnątrz;
używanie „urządzeń świecących” lub innych systemów oświetlenia (w godzinach
ustalonych na odprawie technicznej);
nieostrożne obchodzenie się z rybami podczas ważenia i wpuszczania do wody;
opuszczenie stanowiska bez zgody sędziego i bez ważnych powodów.

12.2. Team otrzymuje czerwoną kartkę za:

 otrzymanie dwóch żółtych kartek lub drugiej żółtej kartki podczas tury zawodów;
 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów;
 niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodników w stosunku do organizatora,
sędziego czy innych zawodników;
 posiadanie na stanowisku więcej przynęt lub zanęt niż ilości dozwolone na zawodach;
 używanie niezgodnych z regulaminem przynęt i zanęt (żywych i martwych przynęt
i zanęt zwierzęcych, ikry rybiej, kul zanętowych powyżej średnicy 70 mm);
 wrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po zakończeniu zawodów;
 łowienie poza obszarem łowiska mimo jednokrotnego ostrzeżenia;
 wnoszenie na stanowisko lub przyjmowanie od osób trzecich, sprzętu, przynęt lub
zanęt, w czasie innym niż do tego przeznaczony;
 niedostosowanie się do przepisów podczas burzy;
 niezgłoszenie się do kontroli antydopingowej;
 za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych
np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji
itp.;
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów
lub w innym czasie niż czas trwania tury zawodów.
12.3. Dodatkowo team zostaje zdyskwalifikowany w rocznym cyklu zawodów

za naruszenie następujących zasad:
 za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych
np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji
itp.;
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów
lub w innym czasie niż czas trwania tury zawodów.
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12.3.1. Decyzję o dyskwalifikacji w rocznym cyklu zawodów, po przeprowadzeniu postępowania

wyjaśniającego, podejmuje GKS.

12.3.2. Decyzja GKS o dyskwalifikacji jest ostateczna.
12.4. Otrzymanie żółtej kartki jest odnotowywane w karcie teamu oraz wynikach zawodów

i obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym.

12.5. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje wykluczenie (dyskwalifikację) teamu z zawodów,

w których otrzymał czerwoną kartkę.
12.6. W następnym cyklu zawodów w kolejnym sezonie ukarane teamy startują z czystym

kontem.

13.

REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI GPP TEAMÓW.

13.1. Klasyfikacja teamów obliczana jest w cyklu rocznym.
13.2. Klasyfikacja obejmuje sumę punktów sektorowych w turach zawodów z cyklu GPP

i Klubowych Mistrzostw Polski.
13.3. Mniejsza suma punktów sektorowych daje wyższe miejsce w klasyfikacji.
13.4. Teamom niestartującym w danych zawodach, przypisuje się liczbę punktów sektorowych

równą liczbie teamów startujących w tych zawodach plus 1.
13.5. Do klasyfikacji rocznej zaliczane są wyniki ze wszystkich tur zawodów w sezonie.
14.

ZASADY POWOŁANIA KADRY PZW.

14.1. Na dany rok GKS może powołać Kadrę PZW w dyscyplinie karpiowej.
14.2. Kadra PZW jest powoływana przez GKS na okres od dnia powołania do chwili powołania

kolejnej Kadry PZW, z klasyfikacji dwuletniej jako suma wyników uzyskanych przez team
w ostatnich dwóch latach startów w GPP i Mistrzostwach Polski.
14.3. Imienne składy kadry PZW proponują trenerzy kadry na podstawie sparametryzowanych

wyników teamów osiągniętych w imprezach wg kryteriów określonych w niniejszym
Regulaminie.
14.4. Ustala się liczbę członków kadry: do 6 teamów.
14.5. W skład kadry PZW zostają powołani zawodnicy zgodnie z określonym limitem liczbowym:

 3 pierwsze teamy z klasyfikacji dwuletniej;
 teamowy Mistrz Polski;
 team typowany przez trenera kadry.
Na rok 2021 kadra zostanie ustalona z rocznego cyklu zawodów 2020.
14.6. Członkowie kadry mogą w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną prośbę.
14.7. Skład kadry PZW, w uzasadnionych przypadkach, może być uzupełniony lub rozszerzony

w trakcie sezonu startów na wniosek trenera, za akceptacją GKS.

14.8. GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy sportowe

typowane do cyklu GPP, zgodnie z terminarzem Imprez Sportowych Międzynarodowych
i Krajowych, oraz liczbę wyników branych pod uwagę w rocznej klasyfikacji ogólnej.
14.9. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji.
14.10. W Mistrzostwach Świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych bierze udział

reprezentacja PZW typowana z zawodników kadry PZW - decyduje GKS na wniosek
trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW.
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Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnicy teamu:

…………………………………………………..………………………………………………….

Team:

…………………………………………………..………………………………………………….

Sędzia :

………………………………………………..…………………………………………………..…….

Suma uzyskanych punktów

Ryba o największej wadze

Liczba ryb

Podpis Zawodnika

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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LP

Waga

Podpis sędziego

Podpis zawodnika

LP

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50
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Waga

Podpis sędziego

Podpis zawodnika

Data

…….……………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA
do zawodów karpiowych
Nazwa zawodów: …………………………………………………………………………..……………………………………………..….…………………………………………………
wpisać nazwę, datę i miejsce zawodów
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………..………………….…

Zarząd Okręgu/Koła/klubu :

Zgłasza udział:

Lp.

……………………………………………………….……………………………………………………….……………….………………..…………
nazwa okręgu PZW, Koła PZW, Klubu PZW

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………
nazwa teamu

Imię i Nazwisko zawodnika

Data
urodzenia

Nr telefonu

Przynależność zawodnika
do Okręgu

Nr
licencji

1
2

Zawodnik rezerwowy
3

Trener: ………………….…… ……………….………………………….………………………………………………………………………………………..……….…………..……
Kierownik drużyny:

……………….………………………….………………………….………………………………………………………….…………………..………

Opłatę startową w wysokości:

……………….…………..……

e-mail:

przekazano na konto w dniu

………………….….……………

Tel. kontaktowy:

……………………...……………………,

Dane do faktury:

……………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……

……………….…………………………..………………….…………………………..……..

……………….………………………….………………………………………………..……………….………………………….………………………….………………………….………
……………….………………………….…………………………………………………………..…….………………………….………………………….………………………….………

…………………………………………...……………………
Imię i nazwisko zgłaszającego
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Data

…….……………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA
do Klubowych Karpiowych Mistrzostw Polski
Nazwa zawodów: …………………………………………………………………………..……………………………………………..….…………………………………………………
wpisać nazwę, datę i miejsce zawodów
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………..………………….…

Zarząd Okręgu/Koła/klubu :

Zgłasza udział:

……………………………………………………….……………………………………………………….……………….………………..…………
nazwa okręgu PZW, Koła PZW, Klubu PZW

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………
nazwa drużyny

Team nr 1
Lp.

Imię i Nazwisko zawodnika

Data
urodzenia

Nr telefonu

Nr
licencji

Przynależność zawodnika
do Okręgu

Nr
licencji

Przynależność zawodnika
do Okręgu

1
2

Zawodnik rezerwowy
3

Team nr 2
Lp.

Imię i Nazwisko zawodnika

Data
urodzenia

Nr telefonu

1
2

Zawodnik rezerwowy
3

Trener: ………………….……..……………….………………………….………………………………………………………………………………………..……….…………..……
Kierownik drużyny:

……………….……………..……………….………………………….………………………………………………………….…………………..………

Opłatę startową w wysokości:

……………….…………..……

e-mail:

przekazano na konto w dniu

…………………..………….….……………

Tel. kontaktowy:

……………………...……………………,

Dane do faktury:

……………………………………………….………………………….………………………….………………………………………………………….……

……………….…………………………..………………….………………………………..……..

……………….………………………….………………………………………………..……………….………………………….………………………….…………………………..………
……………….………………………….…………………………………………………………..…….………………………….………………………….……………………..…….………

…………………………………………...……………………
Imię i nazwisko zgłaszającego
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