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ORGANIZACJA PODLODOWYCH WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH
(tekst jednolity)
1. WSTĘP.
1.1.

Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) cz. II.7 są regulaminem
zawodów rangi Mistrzostw Polski (MP), eliminacji do 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.

1.3.

Wszystkie zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz zatwierdzone
przez odpowiednie, dla danego charakteru zawodów, władze.

1.4.

Regulaminy zawodów muszą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem
w zawodach.

1.5.

Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.

1.6.

Wędkarskie zawody podlodowe dzielą się na:
 mistrzowskie;
 eliminacyjne;
 towarzyskie.

1.7.

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w kategorii
seniorów.

1.8.

Seniorem jest zawodnik w wieku powyżej 18 lat.

1.9.

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

2.

UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1.

Zasady ogólne.

2.1.1. W Mistrzostwach Polski, mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego

posiadający licencję sportowca oraz aktualne badania lekarskie.

2.1.2. W Mistrzostwach Polski mogą również startować zaproszeni zawodnicy zagranicznych

związków wędkarskich.
2.1.3. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportu wędkarskiego określa

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

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

Licencję przyznaje się na czas określony lub bezterminowo.
2.1.6. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem

łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator.

2.1.7. Organizator

zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego
zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas
trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).

2.2.

Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych.

2.2.1. Prawo startu w zawodach o Mistrzostwo Koła i Klubu mają wszyscy członkowie koła

i klubu.
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2.2.2. W przypadku

zawodów rangi Mistrzostw Okręgu, Koła i Kluby są zobowiązane
do pisemnego, imiennego zgłoszenia do okręgu startu swoich zawodników. W przypadku
rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni
przed terminem zawodów.

2.2.3. W

Mistrzostwach Okręgu uczestniczyć mogą aktualni mistrzowie kół, uprawnieni
członkowie kół i klubów – członkowie danego Okręgu.

2.2.4. Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny

organ do tego upoważniony (np. Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez Zarząd Okręgu
organ).
2.2.5. W

przypadku przekroczenia
się w oparciu o eliminacje.

określonego

limitu,

uczestników

mistrzostw

ustala

2.2.6. W Mistrzostwach Okręgu może startować aktualny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry

PZW bez konieczności udziału w eliminacjach.
2.3.

Mistrzostwa Polski (MP).

2.3.1. Mistrzostwa Polski można rozgrywać, jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski.
2.3.2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski

otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych zawodników, który posiada obywatelstwo polskie
i jest członkiem PZW.
2.3.3. Zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla ogólnopolskiego

należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.
2.3.4. W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów wraz

z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi
najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy.

2.3.5. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach Okręgu zawodnika uprawnionego do startu

w MP lub braku możliwości startu Mistrza Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja
załączona do zgłoszenia), uprawnienia nabywa kolejny zawodnik nieposiadający takich
uprawnień.

2.3.6. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych

nie będą honorowane.

2.3.7. Indywidualny i Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji rozegranych imprez

z cyklu zawodów Mistrzostw Polski w danym roku.
2.3.8. W ogólnopolskich zawodach podlodowych w cyklu o Mistrzostwo Polski prawo startu mają:

 drużyny w składzie 5-cio osobowym zgłoszone przez okręgi/kluby;
 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1-30 z klasyfikacji ogólnej
za ubiegły rok;
 aktualny indywidualny Mistrz Polski;
 aktualni Mistrzowie Okręgów na dany rok (podstawą startu jest protokół z rozegranych
mistrzostw);
 członkowie kadry PZW po uzyskaniu zgody GKS.
Od 2021 roku:
 drużyny w składzie 5-cio osobowym z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok z miejsc
od 1 do 16;
 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1 do 30 z klasyfikacji ogólnej
za ubiegły rok;
 aktualny indywidualny Mistrz Polski;
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 aktualni indywidualni Mistrzowie Okręgów na dany rok (podstawą startu jest protokół
z rozegranych mistrzostw);
 członkowie kadry PZW po uzyskaniu zgody GKS.
Od 2022 roku:
 drużyny w składzie 5-cio osobowym z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok z miejsc
od 1 do 12;
 drużyny w składzie 5-cio osobowym z eliminacji za ubiegły rok z miejsc od 1 do 4
 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1 do 20 z klasyfikacji ogólnej
za ubiegły rok;
 zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1 do 10 z eliminacji za ubiegły
rok;
 aktualny indywidualny Mistrz Polski;
 aktualni indywidualni Mistrzowie Okręgów na dany rok (podstawą startu jest protokół
z rozegranych mistrzostw);
 członkowie kadry PZW po uzyskaniu zgody GKS.
2.3.9. W cyklu zawodów o Mistrzostwo Polski, drużyny muszą startować w pełnym składzie.
2.3.10. Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów MP tylko jedną drużynę,

a ewentualne zmiany składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym
sezonie nie startowali w innych drużynach lub stratowali w zawodach MP indywidualnie.
2.3.11. Zawody eliminacyjne do MP to jeden start w zawodach 3-turowych.
2.3.12. W zawodach eliminacyjnych do MP prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach,

drużyny w składach 5-cio osobowych oraz zawodnicy indywidualni.
2.3.13. Organizator

ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników w zawodach
eliminacyjnych do MP ze względu na pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

2.3.14. Dopuszcza

się możliwość wprowadzenia
rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej.

zawodnika

rezerwowego

w

zawodach

2.3.15. W przypadku kontuzji odniesionej w czasie trwania tury zawodów, zawodnik drużyny może

być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego na oficjalnym dokumencie
(karta zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie może być zmieniony. Na zastępstwo
zawodnika musi wydać zgodę sędzia główny.
2.3.16. W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować poza

konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza koła, klubu,
okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy będący członkami PZW.

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.

3.4.

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

3.5.

Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od Okręgu),
ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na zanęty
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i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW
delegującej zawodnika.
3.6.

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

4.

TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.

4.1.

Zwycięzcy zawodów mistrzowskich 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 i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami.

4.3.

W zawodach o Mistrzostwo Okręgu, Mistrzostwach Polski wyróżnieniami honorowymi
są: puchar, medal, dyplom.

4.4.

W Mistrzowskich Polski dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie zwycięzców sektorów
lub tur.

4.5.

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

4.6.

We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.

4.7.

Zwycięzcy rocznej klasyfikacji GPP, 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.

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.

5.1.

Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są:
 o Mistrzostwo Koła, Klubu, Okręgu – odpowiednie zarządy tych jednostek;
 o Mistrzostwo Polski i międzynarodowych – Zarząd Główny PZW; który może zlecić
organizację zawodów jednemu z okręgów PZW;
 zawodów towarzyskich różnych szczebli – zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub
osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW.

5.2.

Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozegrane w minimum dwóch turach.

5.2.1. Dopuszcza się możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów.
5.2.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed

planowaną datą Mistrzostw Polski.
5.3.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń
losowych, zawody dwuturowe uznaje się za ważne po rozegraniu jednej tury, a zawody
trzyturowe po rozegraniu dwóch tur.

5.4.

Mistrzostwa Polski powinny być rozegrane jako dwie edycje trzyturowe, od piątku
do niedzieli.

5.5.

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

5.6.

Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia (w zwodach z cyklu
Mistrzostw Polski decyzję w powyższej sprawie podejmuje Prezydium GKS).

5.7.

Zawody dwu lub trzyturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym
łowisku lub na różnych łowiskach.

5.8.

W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie sektorów na każdą z tur.
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5.9.

W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej liczba sektorów musi być równa
liczbie zawodników drużyny.

5.9.1. Jeżeli liczba zawodników w sektorze przekracza 25, sektor musi być podzielony na dwa

podsektory.
5.10. W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny
5.11.

W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji indywidualnej, liczbę sektorów wyznacza się
dzieląc liczbę uczestników zawodów przez 25.

5.12.

Organizator zawodów zapewnia każdemu zawodnikowi po dwie chorągiewki do oznaczania
otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), z numerami
odpowiadającymi numerom na identyfikatorach zawodników.

5.12.1. Wymiary chorągiewek są dowolne ale muszą być widoczne dla innych zawodników

i sędziów.

5.13.

Każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe.

5.14.

Organizator ma obowiązek wyposażyć każdego sędziego w linkę asekuracyjną o długości
minimum 10 m - zakończoną rzutką, pojemniki do ważenie ryb, a także w jedną wagę
na sektor.

5.14.1. Wagi muszą być takie same na każdym sektorze.
5.14.2. Przy oficjalnym ważeniu muszą być używane te same wagi co podczas tury (zawody

na żywej rybie).

5.15.

Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter.

5.15.1. Podczas zawodów centralnych należy w widocznym miejscu wyeksponować flagę

państwową i flagę PZW, jak również baner informujący o charakterze imprezy.

5.15.2. W przypadku zawodów międzynarodowych należy wyeksponować flagi państwowe

uczestników zagranicznych.
5.15.3. W czasie

otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych
obowiązuje ceremonia podniesienia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy
oraz odegranie hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi
PZW.

5.16.

Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny Mistrz Polski
w asyście pozostałych medalistów.

5.16.1. W przypadku Mistrzostw Polski rozgrywanych jednocześnie w klasyfikacji drużynowej,

poczet flagowy stanowi aktualny Indywidualny Mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny
mistrzowskiej.

5.17.

W
do




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

5.17.1. Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej

najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.
5.17.2. Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji.
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5.17.3. Protesty

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

5.17.4. 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.
5.18.

Wysokość wadium jest ustalana corocznie przez GKS PZW i opublikowana w corocznym
Informatorze GKS.

5.18.1. 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.
5.19.

Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia
i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego
zakończenia zawodów.

5.19.1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, zawodnikowi dopisuje się 25% maksymalnych

punktów sektorowych z ostatniej tury zawodów (z zaokrągleniem w górę) do klasyfikacji
ogólnej cyklu zawodów.
5.20.

W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po każdej
turze zawodów w miejscu ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską.

5.20.1. Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, Główna Komisja Sędziowska jest

zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu
zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją
zwycięzców.
5.21.

Oficjalne wyniki zawodów ogólnopolskich organizator zobowiązany jest natychmiast
po zakończeniu zawodów przekazać do GKS w celu publikacji na stronach internetowych
PZW.

5.22.

Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski i eliminacji do MP podlegają kontroli przez GKS.

5.22.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, GKS po wykryciu nieprawidłowości ma prawo

dokonać weryfikacji wyników.

5.22.2. Koszty wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.
5.23.

W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej we wszystkich dyscyplinach
wędkarskich obowiązuje jedna klasyfikacja. W rocznej krajowej klasyfikacji ogólnej,
zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani.

5.24.

W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej
5 gramów.

5.24.1. Wyniki

ważenia należy protokółować
matematycznymi) do 5 gramów.

5.24.2. Ponadto obowiązują zasady:

z

zaokrągleniem

(zgodnie

z regułami

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

spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

5.25.

Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się
odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy
ogonowej”.

5.25.1. 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.
5.26.

Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm.

5.27.

Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom
możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym
przez komisję sędziowską zawodów.

5.28.

Do punktacji zaliczane są ryby których długość mierzona od początku głowy
do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej przekracza wymiar ochronny.

5.29.

Organizator może
zawodników.

przeprowadzić

kontrolę

antydopingową

oraz

stanu

trzeźwości

5.29.1. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych

zawodach.
5.30.

Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne
z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich
regulaminowy przebieg.

5.31.

W zawodach podlodowych mistrzowskich i towarzyskich na szczeblu koła, klubu, okręgu
a także Mistrzostw Polski, dopuszcza się rozgrywanie zawodów „na żywej rybie”. Decyzje
o sposobie rozgrywania zawodów na danym terenie określa Zarząd Okręgu.

5.32.

W przypadku rozgrywania zawodów podlodowych „na żywej rybie” każdy zawodnik musi
posiadać pojemnik z wodą o objętości zapewniającej bezpieczne przetrzymywanie ryb
w stanie żywym.

5.33.

Jeden sędzia sektorowy może zostać wyznaczony na więcej niż jeden sektor tylko
w przypadku jeżeli sektory te są umiejscowione obok siebie na jednym łowisku.

5.34.

Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie takiej liczby sędziów kontrolnych aby
zapewnić regulaminowe przeprowadzenie zawodów.

5.35.

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.

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 odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm
grubości.

6.3.

Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości.

6.3.1. Długość każdego sektora wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 m

na jednego zawodnika.
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6.3.2. Wymiary sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie mniej niż

400 m2.

6.3.3. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1,50 m, a maksymalnie do 9,00 m.
6.4.

Miejsce usytuowania sektorów jest
z uwzględnieniem właściwości akwenu.

określone

przez

organizatora

zawodów,

6.5.

Sektory są oznaczane tabliczkami z literami: „A”, ”B”, ”C” np., a granice chorągiewkami.

6.6.

Szerokość pasa neutralnego między sektorami powinna być nie mniejsza niż 5 m.

6.7.

Sektor zawodów musi być ze wszystkich stron oddzielony od widzów pasem neutralnym
o szerokości nie mniejszej niż 10 m.

6.8.

W zawodach obowiązuje zasada przydzielania zawodnikom sektorów, numerów drużyn
i numerów zawodników indywidualnych, pod którymi w czasie tur będą występowali,
na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania
dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela.
 Przykład: w zawodach uczestniczy 12 drużyn oraz 7 zawodników indywidualnych,
każda drużyna otrzymuje jeden wspólny numer, a zawodnicy indywidualni kolejne
dalsze numery tj. od 13 do 19.

6.9.

Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej.

6.9.1. Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach zawodów

lub podczas jednej odprawy technicznej.

6.9.2. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji

o dokonanych losowaniach.
6.10.

Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny.

6.10.1. W przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny.
6.11.

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych, lub wobec
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6.12.

Aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1 i ½ godziny.

6.13.

Trening podczas podlodowych zawodów z cyklu Mistrzostw Polski odbywa się do wtorku,
w miejscach przewidzianych do wyznaczenia sektorów.

6.13.1. Trening musi być rozegrany w tych samych godzinach co zawody.
6.13.2. Od środy trenowanie dozwolone jest poza sektorami (wzdłuż linii sektorów).
6.14.

Organizator zawodów rangi krajowej i międzynarodowej na czas zawodów wyłącza łowisko
zawodów z amatorskiego wędkowania.

6.15.

W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które
uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym,
zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze.

6.15.1. Decyzję podejmuje sędzia główny w porozumieniu z Komisją Sędziowską i organizatorem.
6.16.

W razie przeprowadzenia oficjalnego treningu i braku możliwości rozegrania dalszej części
zawodów na łowisku głównym, w dniu następnym przeprowadza się na łowisku
rezerwowym ponowny oficjalny trening oraz jedną turę zawodów.

6.17.

Zaleca się, aby sekretariat zawodów – punkt organizacyjny zlokalizowany był w odległości
nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.
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7.

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

7.1.

Zawodnik łowi jedną wędką, trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w jedną mormyszkę.

7.2.

Informacje dotyczące sprzętu zawodnika:
 wędka podlodowa może być wykonana z dowolnego materiału;
 długość wędki minimum 30 cm;
 sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki;
 długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy
wlutowany, kolor i kształt mormyszki dowolny;
 zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną liczbę wędek zapasowych;
 zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu.
Zabrania się:
 doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego
obciążenia;
 stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania
zawodów;
 używanie środków łączności w czasie trwania tur zawodów;
 używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 stosowania wierteł innych niż ręczne.

7.3.

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych,
martwych i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek.

7.3.1. Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych.
7.3.2. Limit dla jednej tury używanych zanęt wynosi maksymalnie do 2-ch litrów.
7.3.3. Zanęta przy pomiarze objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, żwirem,

piaskiem, ziarnami i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny
i środowiska wodnego.
7.3.4. Zanęta musi być przedstawiona do kontroli w pudełkach (butelkach) z fabrycznym

oznaczeniem pojemności.

7.3.5. Pudełka

(butelki) muszą być
podtrzymujących zamknięcie.

zamknięte

bez

użycia

dodatkowych

elementów

7.3.6. Limit przynęty dla jednej tury wynosi maksymalnie 1,5 litra.
7.3.7. Robaki nierozproszone, bez jakichkolwiek dodatków, muszą być przedstawione do kontroli

w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed”.
7.3.8. Jokers i ochotka (1 litr) mogą być przedstawione do kontroli w dwóch pudełkach

(np. ¼ ochotki w pudełku 0,25 l i ¾ jokersa w pudełku 0,75 l), oraz 0,5 litra innych
robaków.
7.3.9. Pudełka muszą być zamknięte, bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących

zamknięcie.

7.4.

Za inne formy prezentacji zanęty lub przynęty podczas kontroli, zawodnik zostanie ukarany
trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.

7.5.

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona
komisja techniczna, nie później niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem zawodów
w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej.

7.6.

Po kontroli przynęty i zanęty, zawodnicy muszą przejść do pasa neutralnego.

7.7.

Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję
Techniczną.
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7.8.

Organizator po konsultacji z GKS może zmniejszyć limit używanych zanęt i przynęt,
informując o tym w komunikacie nr 1.

8.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

8.1.

W czasie zawodów do punktacji zalicza się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych.

8.1.1. Na Mistrzostwach Polski, po uzgodnieniu z uprawnionym do rybactwa na wodzie na której

są one rozgrywane, do punktacji zaliczane się ryby z zachowaniem wymiarów i okresów
ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 listopada 2001 r. z późn. zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
8.1.2. Uprawniony do rybactwa ma prawo utrzymać wymiary i okresy ochronne ryb obowiązujące

na łowisku, o czym informuje w komunikacie nr 1.

8.2.

Nie obowiązują limity liczbowe i wagowe łowionych ryb.

8.3.

Na każdorazowe wezwanie sędziego, zawodnik musi przekazać ryby do ważenia w czasie
trwania tury zawodów.

8.4.

Sędzia zobowiązany jest również zważyć ryby w czasie tury zawodów na wyraźne żądanie
zawodnika.

8.5.

W takich sytuacjach sędzia podejdzie do zawodnika (nie przeszkadzając w łowieniu)
odbierze od niego rybę do pojemnika z wodą i w obecności osoby wyznaczonej przez
sędziego głównego, poza sektorem zważy i wypuści ją do wody.

8.5.1. Sędzia powyższy fakt, wraz z wagą ryb i podpisem w/w osoby odnotuje w karcie startowej

zawodnika.

8.6.

Jeżeli zawody rozgrywane są „ na żywej rybie” zawodnik osobiście odpowiedzialny jest
za to aby ryba przekazana sędziemu do ważenia była w dobrej kondycji.

8.7.

Jeżeli zawody nie są rozgrywane w formule „ na żywej rybie”, ryby od razu po złowieniu
muszą zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez
organizatora.

8.8.

Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane
pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów.

8.9.

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

8.10.

Ryby złowione i uśmiercone w zawodach zabezpiecza organizator.

9.

PRZEBIEG ZAWODÓW.

9.1.

Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy
odnotowują swoją obecność u sędziego sektorowego.

9.2.

Obowiązują następujące sygnały:
 Pierwszy sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym:
 Zawodnicy wchodzą do swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich
do wiercenia otworów i zaznaczają je chorągiewką.
 W czasie wejścia zawodników do sektora noże wiertła muszą znajdować się
w pokrowcu.
 Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła przed samym użyciem.
 W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości, co najmniej 5 metrów jeden
od drugiego.
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 W przypadku sporu, przy umieszczeniu chorągiewek zawodników w odległości
mniejszej niż 5 metrów, spór jest rozstrzygany przez sędziego, w tym poprzez
losowanie.
 Drugi sygnał oznacza rozpoczęcie łowienia:
 Zawodnicy mogą swobodnie przemieszczać się w swoich sektorach i wiercić
nieograniczoną liczbę otworów.
 Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia otworu oznaczonego
chorągiewką.
 Za rozpoczęcie wiercenia uważane jest ustawienie wiertła na lodzie.
 Łowienie dozwolone jest nie bliżej niż 5 metrów od oznaczonych chorągiewkami
obcych otworów.
 Chorągiewka powinna znajdować się na lodzie w odległości nie większej niż 30 cm
od zajętego otworu i być widoczna dla sędziów oraz innych zawodników.
 Zawodnikom zabrania się pozostawiania obok niezajętych otworów jakichkolwiek
innych przedmiotów, oprócz wiertła, skrzynki lub pojemnika ze sprzętem, tak aby
nie zakrywał przewierconego otworu.
 Zabronione jest łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką.
 Do łowienia zalicza się każde wykorzystanie otworu, w tym wiercenie otworu
i nęcenie.
 Trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.
 Czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów:
 Jeżeli zawody nie są rozgrywane są na „żywej rybie” zawodnik pozostaje przy
swoim otworze, aż do momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest
obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb.
 Jeżeli zawody rozgrywane są na „żywej rybie” zawodnik przemieszcza się
do miejsca ważenia ryb, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny (lub jego
przedstawiciel) przy ważeniu ryb.
 Po podpisaniu karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty
dotyczące wagi i jakości złowionych ryb.
9.2.1. Po czwartym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
9.3.

Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy
do 20 cm.

9.4.

Dopuszcza się stosowanie haka do „lądowania” ryb wyłącznie w przypadku ryb
przewidzianych do zabrania.

9.5.

Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół (wkręcony
w lód).

9.6.

Wszystkie czynności wykonywane przez zawodnika powinny być wykonane spokojnie
i ze szczególną rozwagą, nie przeszkadzając innym zawodnikom.

9.7.

Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem
przypadków losowych.

9.8.

Zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt.

9.9.

Za zgodą sędziego możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia.

9.10. Dostęp do strefy neutralnej mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby

upoważnione przez sędziego głównego.
9.10.1. Trenerzy oraz osoby upoważnione do poruszania się w strefie neutralnej nie mogą

przeszkadzać sędziom w wykonywaniu ich obowiązków, ani bezpodstawnie podważać ich
decyzji.
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9.10.2. W przypadku niestosowania się do poleceń sędziego osoby te otrzymują ostrzeżenie.
9.10.3. Powtórne naruszenie przepisów skutkuje usunięciem ze strefy neutralnej.
9.11. Sędzia sektorowy i sędziowie kontrolni w czasie trwania tury zawodów przebywają

wewnątrz swojego sektora w takim miejscu, aby nie przeszkadzali zawodnikom.
10.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW.

10.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
10.2. W przypadku gdy zawody nie są rozgrywane na żywej rybie, za przedłożenie komisji

sędziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, tytułem kary odlicza
się zawodnikowi 50% punktów wagowych z liczby punktów uzyskanych.
10.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, zawodnik otrzymuje żółtą kartkę

oraz tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów od wagi ryb
niewymiarowych.
10.3.1. Punkty te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów

ochronnych.
10.3.2. W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów

uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.
11.

PUNKTACJA.

11.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb,

zwanych dalej punktami.

11.2. Klasyfikacja w sektorze.
11.2.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów

zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę
punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.
 Przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów
sektorowych każdy.
 Przykład 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5
punktów sektorowych każdy.

11.2.2. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej

wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze.
 Przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach
z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów
sektorowych każdy.
 Przykład 2: 23 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe
od 1 do 6 i 17 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+23):2=15
punktów sektorowych każdy.
 Przykład 3: 23 zawodników, dwudziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło
żadnej. Ci ostatni otrzymują (21+23):2=22 punkty sektorowe każdy.
Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma
on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w sektorze
(np. 23 zawodników, 22 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 23 punkty
sektorowe).

11.2.3. Zawodnik nieobecny w turze zawodów, a któremu został przydzielony sektor jest

uwzględniony w wynikach sektorowych i indywidualnych, ale nie jest sklasyfikowany
i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej
obsadzonym sektorze lub podsektorze plus 1.
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11.3. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych

uzyskanych w sektorach przez wszystkich zawodników drużyny. Przy równej sumie
punktów sektorowych decyduje większa suma punktów zawodników drużyny.

11.3.1. Za brak zawodnika w sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie

startujących zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.

11.4. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.
11.4.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe

uzyskane przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów
sektorowych decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych,
o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów w zawodach, a następnie
większa waga złowionych ryb przez zawodnika w drugiej turze zawodów. Dalsza równość
powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
11.4.2. Zawodnik zdyskwalifikowany lub który nie złowił żadnej ryby we wszystkich turach nie jest

klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.
11.5. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe

wszystkich zawodników drużyny, które uzyskali w kolejnych turach. Przy równej sumie
punktów sektorowych decyduje większa suma punktów wszystkich zawodników drużyny,
a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana przez indywidualnego zawodnika
drużyny w drugiej turze zawodów. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.
Miejsce ex aequo, to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika.
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje się
kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy
także numerowania miejsca drużyny.
11.6. Zawodnik

zdyskwalifikowany
jest
uwzględniony
w
wynikach
sektorowych
i indywidualnych, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych
równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1. W przypadku
dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty sektorowe
(np. zawodnik sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został zdyskwalifikowany,
następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe).

11.7. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika

dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 5 punktów sektorowych.
11.8. W przypadku ukarania zawodnika punktami karnymi, kolejni zawodnicy utrzymują swoje
dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 11.6.
11.9. Zawodnicy nieobecni lub zdyskwalifikowani w jednej z tur zawodów, zostają sklasyfikowani

na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.

12.

SANKCJE KARNE STOSOWANE WOBEC ZAWODNIKÓW.

12.1. Upomnienie (żółta kartka) za:









łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką;
pozostawienie wiertła niewkręconego w lód;
pozostawienie skrzynki lub pojemnika ze sprzętem na przewierconym otworze;
pozostawienie wędki na lodzie;
przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej;
opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego;
nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych w czasie odprawy
technicznej;
 niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
sędziego lub innych osób.
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12.2. Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za:

 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów lub
w innym czasie niż tura i miejscu niż sektor zawodów oraz ryb będących pod ochroną;
 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 używanie sprzętu niezgodnego z przepisami;
 wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt lub
przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów;
 łowienie ryb w innym niż wylosowanym sektorze;
 używania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania
zawodów;
 używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów;
 używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty;
 powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu za wykroczenia według pkt. 12.1

12.3. Otrzymanie żółtej kartki jest odnotowywane w karcie zawodnika oraz wynikach zawodów

i obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym.
12.4. Otrzymanie drugiej żółtej kartki powoduje automatycznie otrzymanie czerwonej kartki

i wykluczenie (dyskwalifikację), w zawodach w których zawodnik otrzymał drugą żółta
kartkę.
12.5. Otrzymanie

czerwonej kartki powoduje wykluczenie
z zawodów w których otrzymał czerwoną kartkę.

(dyskwalifikację)

zawodnika

12.6. W następnym cyklu zawodów w kolejnym sezonie zawodnicy ukarani startują z czystym

kontem.

13.

REGULAMIN
OGÓLNEJ
KRAJOWEJ
I DRUŻYNOWEJ MISTRZOSTW POLSKI.

KLASYFIKACJI

INDYWIDUALNEJ

13.1. Zawody z cyklu Mistrzostw Polski są zawodami o Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwo

Polski w wędkarstwie podlodowym.

13.2. Klasyfikacja indywidualna ogólna obliczana jest w cyklu rocznym w okresie zimowym

grudzień/marzec.
13.2.1. Klasyfikacja obejmuje sumę punktów sektorowych oraz punktów za wagę złowionych ryb

przez zawodnika.
13.2.2. GKS określa corocznie liczbę najlepszych wyników zawodnika uzyskanych w turach

ogólnopolskich zawodów Mistrzostw Polski uwzględnianych przy obliczaniu rocznej
klasyfikacji Mistrzostw Polski.

13.2.3. Podstawą klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych zawodników

z określonej przez GKS liczby tur zawodów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów
sektorowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów
za złowione ryby. Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się
miejsce ex aequo.
13.2.4. Zawodnikowi niestartującemu w danych zawodach, przypisuje się liczbę punktów

sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze
plus 1.
13.3. Drużynowa klasyfikacja Mistrzostw Polski stanowi podsumowanie startów reprezentacji

okręgów lub klubów w rocznym cyklu zawodów Mistrzostw Polski.

13.3.1. Podstawą klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski jest suma punktów sektorowych

zawodników drużyny. Wyższe miejsce zajmuje drużyna klubu z mniejszą sumą punktów
sektorowych. W przypadku równej sumy punktów sektorowych, o wyższym miejscu
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decyduje większa suma punktów zawodników drużyny za złowione ryby.
Jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo.
14.

ZASADY POWOŁYWANIA KADRY PZW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM.

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

kolejnej kadry PZW.
14.3. Imienne składy kadry PZW proponuje trener kadry na podstawie sparametryzowanych

wyników indywidualnych osiągniętych przez zawodników w imprezach sportowych,
wg kryteriów określonych w niniejszych Zasadach.
14.4. Ustala się skład liczby członków kadry PZW w dyscyplinie podlodowej: do 12 osób.
14.5. Członek kadry PZW może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną prośbę.
14.6. Skład kadry PZW, w uzasadnionych przypadkach, może być uzupełniony lub rozszerzony

w trakcie sezonu startów, na wniosek trenera, za akceptacją GKS.
14.7. GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy sportowe

typowane do cyklu zawodów GPP, zgodnie z Terminarzem Imprez Sportowych
Międzynarodowych i Krajowych, oraz liczbę wyników branych pod uwagę w rocznej
klasyfikacji ogólnej.

14.8. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji.
14.9. W Mistrzostwach Świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych udział bierze

reprezentacja Polski PZW typowana z zawodników kadry PZW – decyduje GKS na wniosek
trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW.
14.10. Programem przygotowań do Mistrzostw Świata i Europy oraz udziału w innych zawodach

międzynarodowych objęta jest wyłącznie reprezentacja.
14.11. W skład kadry PZW zostają powołani zgodnie z określonym limitem liczbowym:





do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej obliczonej z czterech ostatnich
rozegranych zawodów;
aktualny Indywidualny Mistrz Polski;
2 zawodników typowany przez trenera kadry.

14.12. Kadra PZW wyłaniana jest z klasyfikacji ostatnio rozegranych 12 kolejnych tur Mistrzostw

Polski.
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Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Nr startowy

Zawodnik:

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

Okręg PZW/
Koło PZW:

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

Sędzia :

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

Waga ryb wymiarowych (g)

Liczba uzyskanych punktów

50 % pkt. karnych za zabrudzone ryby

Ostateczny wynik zawodnika

Podpis Zawodnika

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

Strona 1
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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

Strona 2 (stosowana przy zawodach „na żywej rybie)
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Waga

Podpis sędziego

Podpis zawodnika

KARTA ZGŁOSZENIA
ZAWODNIKÓW KLUBU WĘDKARSTWA PODLODOWEGO
uprawnionych do startu w zawodach z cyklu Mistrzostw Polski ……………………….…...
Data:…………………………………...………
Okręg PZW: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Nazwa klubu: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………..
Dane kontaktowe do klubu:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………
Nr tel:. ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………
Adres e-mail:… …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..

Lp.

Imię i Nazwisko

Data
urodzenia

Numer
licencji

Numer
telefonu

Zajęte
miejsce
w MP
w ….. r

Przynależność
zawodnika
do Okręgu

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

………………..……………..

KARTA ZGŁOSZENIA
do zawodów podlodowych
Nazwa zawodów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wpisać nazwę, datę i miejsce zawodów

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

Zarząd

Okręgu/Koła/klubu:

Zgłasza udział:
Lp.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa drużyny

Data
urodzenia

Imię i Nazwisko zawodnika

Nr
licencji

Zajęte miejsce
w klasyfikacji
ogólnej za
rok
poprzedni.

Przynależność zawodnika
do Okręgu

1
2
3
4
5

Zawodnicy indywidualni
1
2
3
4

Zawodnicy rezerwowi
1
2
3
4

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

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

Opłatę startową w wysokości: ……………….……………..… przekazano na konto w dniu
e-mail:

………………….…….……………

Tel. kontaktowy:

……………….……………………,

Dane do faktury:

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

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

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

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