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

WSTĘP.

1.1.

Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) cz. II.3 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 regulaminu zawodów.

1.4.

Spinning – metoda sportowego i amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki, kołowrotka
i sztucznej przynęty polegająca na przemiennym zarzucaniu i ściąganiu za pomocą
wędziska i kołowrotka.

1.5.

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

1.6.

Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej (w kategoriach: seniorów
i juniorów) i teamowej.

1.6.1. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:

seniorzy:
juniorzy:

- powyżej 18 lat;
- od 14 do 18 lat;

1.6.2. Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego, dołączona do zgłoszenia oraz

obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok
urodzenia.
1.6.3. Zawodnik

jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku
kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy
wieku.

1.7.

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, oraz w zawodach 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 pozbawiania licencji na uprawianie sportu wędkarskiego określa

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji. (ZOSW cz. I).

2.1.3. W zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nieposiadające

licencji.
2

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

Licencję przyznaje się na czas określony lub bezterminowo.

2.1.5. Uczestnik zawodów powinien 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 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/Klubu mają wszyscy członkowie koła/

klubu.
2.2.2. W Mistrzostwach Okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą

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

2.2.3. Liczbę uczestników mistrzostw okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny

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

2.2.4. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału w eliminacjach aktualny Mistrz

Okręgu oraz członkowie kadry PZW.
2.2.5. 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.
2.3.

Mistrzostwa Polski.

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. Indywidualny Mistrz Polski seniorów i juniorów wyłaniany jest podczas Indywidualnych

Mistrzostw Polski.

2.3.4. Teamowy Mistrz Polski wyłaniany jest podczas Mistrzostw Polski Teamów.
2.4.

Prawo startu na Spinningowych Brzegowych Mistrzostwach Polski (SBMP) mają:
 aktualny Spinningowy Brzegowy Mistrz Polski;
 aktualni mistrzowie okręgów PZW;
 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Brzegowym GPP na dany rok.

2.5.

Prawo startu na Mistrzostwach Polski Teamów (MPT) mają:
 aktualny Mistrz Polski Teamów;
 aktualni mistrzowie okręgów teamów, (jeśli takie zawody były rozegrane w danym
okręgu);
 teamy startujące w GPP w roku rozgrywania MPT;
 teamy które nabyły prawo startu w zawodach GPP w roku rozgrywania MPT, ale
zrezygnowały ze startu w tych zawodach na korzyść kolejnych teamów.

2.6.

Zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla
ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.
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2.6.1. W przypadku zawodów mistrzowskich zgłoszenia teamów wraz z protokołem zawodów

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

2.6.2. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach Okręgu teamu uprawnionego do startu

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

2.7.

Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich,
eliminacyjnych nie będą honorowane.

przesłane

bez

protokołów

zawodów

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

z protokołem MP.
2.8.

W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować poza
konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O możliwości startu
decyduje organizator.

2.8.1. O tytuł Mistrza Koła, Klubu, Okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy

będący członkami PZW.
2.9.

W zawodach
klasyfikacja.

organizowanych

w

obsadzie

międzynarodowej

obowiązuje

jedna

2.9.1. W rocznej krajowej klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani.
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.
3.5.

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

3.6.

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

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 w poszczególnych kategoriach
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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) Mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji
teamowej, medale otrzymują wszyscy zawodnicy teamów, 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.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.

5.1.

Wszystkie zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i GPP muszą być
rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.

5.2.

Zawody spinningowe GPP są podstawą do wyłonienia kadry PZW i podzielone
są na zawody rozgrywane indywidualnie z brzegu (pstrągi) i rozgrywane z łodzi
w dwuosobowych zespołach (teamy).

5.3.

Zawody Mistrzostw Polski i GPP rozgrywane są na podstawie kalendarza imprez GKS
i ustalone są w niepokrywających się terminach.

5.4.

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;
 z cyklu GPP - odpowiedni okręg lub koło/klub za pośrednictwem macierzystego
okręgu;
 zawodów towarzyskich - zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub osoby prawne
i fizyczne we współpracy z PZW.

5.5.

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

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

planowaną datą Mistrzostw Polski.

5.5.3. 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.
5.6.

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

5.6.1. 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.
5.6.2. Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm.
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5.6.3. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom,

możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym
przez komisję sędziowską zawodów.

5.6.4. Do punktacji

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

5.7.

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

5.7.1. Ryby zahaczone w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych)

oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.

5.8.

W zawodach dopuszcza się zastosowanie, dostarczonej przez organizatora
i indywidualnie oznaczonej maty pomiarowej do pomiaru długości złowionej ryby oraz
wykonanie fotografii dla potwierdzenia długości każdej złowionej ryby.

5.9.

Organizator zawodów rangi krajowej i międzynarodowej może wyłączyć łowisko
zawodów z wędkowania amatorskiego na czas od poniedziałku poprzedzającego dzień
rozpoczęcia zawodów do końca zawodów.

5.10.

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.

5.11.

Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter.

5.11.1. Podczas zawodów rangi krajowej należy w widocznym miejscu wyeksponować flagę

państwową i flagę PZW, jak również baner informujący o charakterze imprezy.
5.11.2. W przypadku zawodów międzynarodowych należy wyeksponować flagi państwowe

uczestników zagranicznych.

5.11.3. 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.
5.12. Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny mistrz Polski

w asyście pozostałych medalistów.
5.12.1. W przypadku Mistrzostw Polski rozgrywanych w klasyfikacji teamowej, poczet flagowy

stanowi aktualny Teamowy Mistrz Polski.
5.13. Przy organizacji wszystkich 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.

5.14.

W zawodach spinningowych z brzegu przyjmuje się jednakowe zasady wyznaczania
i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach:
 na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu;
 na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka
terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody.

5.15. Organizator może bezpośrednio przed zawodami, na wodach na których będą

rozgrywane zawody: zabronić wędkowania lub zabronić wędkowania uczestnikom
zawodów lub wyznaczyć datę oficjalnego treningu, o czym informuje w komunikacie nr 1.
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5.16. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po każdej

turze zawodów w ogólnie dostępnym miejscu, określonym przez komisję sędziowską.

5.16.1. 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.
5.17. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski, GPP i eliminacji do GPP podlegają kontroli przez

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

dokonać weryfikacji wyników.
5.17.2. Koszty wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.
5.18.

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 mierzenia złowionych ryb;
wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po opublikowaniu
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu opublikowania
nieoficjalnych wyników.

5.18.1. Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej

najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.

5.18.2. Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji.
5.18.3. Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje

zainteresowane osoby.
5.18.4. 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.
5.19. Wysokość wadium jest ustalana corocznie przez GKS PZW i opublikowana w corocznym

Informatorze GKS.
5.19.1. 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.
5.20.

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

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

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

5.21. Oficjalne wyniki zawodów ogólnopolskich organizator zobowiązany jest natychmiast po

zakończeniu zawodów przekazać do GKS w celu publikacji na stronach internetowych
PZW.

5.22. Organizator

może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości

zawodników.
5.22.1. Zawodnik odmawiający poddania się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych

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

z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich
regulaminowy przebieg.

5.24.

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

5.25.

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 obowiązkowego oficjalnego treningu
i tur zawodów.

5.27.

Dopuszcza się stosowanie aplikacji na przenośne urządzenia multimedialne
do potwierdzania złowionych ryb lub potwierdzanie złowionych ryb za pomocą fotografii.

5.27.1. Sposób i zasady stosowania aplikacji muszą być dokładnie opisane w regulaminie lub

w komunikacie zawodów.
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6.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW Z ŁODZI W FORMULE
TEAMÓW.

6.1.

Zawody rozgrywane są wyłącznie z jednostek pływających.

6.2.

Za team (drużynę) uważa się zespół złożony z dwóch zawodników-zawodniczek
posiadających licencję, występujących w jednej łodzi w zawodach wędkarskich pod
nazwą przypisaną w całym sezonie, zgłoszoną do dnia 31 stycznia danego roku w GKS
poprzez klub lub okręg.

6.3.

Jednorazowo w jednych zawodach w sezonie dopuszcza się wprowadzenie do teamu
zawodnika rezerwowego bez straty punktów dla zespołu.

6.3.1. Teamy mogą startować tylko w pełnym, dwuosobowym składzie.
6.3.2. Zawodnik rezerwowy może w jednym sezonie reprezentować tylko jeden team.
6.3.3. Zawodnik rezerwowy nie jest członkiem teamu.
6.4.

Zawody ogólnopolskie z cyklu GPP.

6.4.1. Zawody GPP Teamów stanowią podstawę do wyłonienia kadry PZW oraz służą ocenie

rywalizacji sportowej zawodników, okręgów/klubów.

6.4.2. Kluby/okręgi, których teamy zdobyły prawo startu w zawodach z cyklu GPP mają

obowiązek za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia
startu w GKS do dnia 31 stycznia danego roku. W przypadku nie dokonania
potwierdzenia przez uprawniony klub/okręg uczestnictwa w wyznaczonym terminie, GKS
ma obowiązek uzupełnienia liczby startujących do 60 teamów z teamów tracących
uprawnienia do startu i z zawodów eliminacyjnych.
6.4.3. W zawodach GPP prawo startu mają:

 teamy od 1 do 45 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok;
 teamy od 1 do 15 miejsca z zawodów eliminacyjnych;
 teamy utworzone przez zawodników którzy zajęli miejsca od
na ubiegłorocznych Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Polski.

1

do

3

6.4.4. W przypadku startu w zawodach dwóch lub więcej teamów z jednego klubu/okręgu,

zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia teamu I i II itd.

6.4.5. Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jeden team,

a ewentualne zmiany składu mogą nastąpić po zakończeniu sezonu GPP i nie mogą
spowodować zwiększenia liczby uprawnionych do startów teamów.

6.4.6. Zmiana składu teamu bez utraty uprawnień do startu w GPP może dotyczyć zmiany tylko

jednego zawodnika teamu.

6.4.7. W przypadku gdy w teamie zajdzie potrzeba zmiany dwóch zawodników na nowy sezon

GPP, team musi startować w eliminacjach.

6.4.8. W przypadku gdy na nowy sezon zgłosi się mniejsza liczba teamów niż 45

z uprawnionych teamów z GPP, prawo startu przechodzi w kolejności na teamy z grupy
spadkowej z miejsc 46-60 GPP.

6.4.9. Wszystkie zmiany składów teamów zgłaszane są z uzasadnieniem do 31 stycznia

kolejnego roku do akceptacji zmiany przez GKS.

6.4.10. W

zawodach eliminacyjnych
w klubach/okręgach.

do GPP prawo startu

mają

zawodnicy

zrzeszeni

6.4.11. W zawodach eliminacyjnych do GPP organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących

teamów ze względu na pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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6.5.

Teren zawodów.

6.5.1. Zawody mogą odbywać się na wodach płynących lub stojących.
6.5.2. Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb.
6.5.3. Minimalna wielkość akwenu powinna wynosić 300 ha.
6.5.4. Zawody mogą być organizowane wyłącznie na wodach dopuszczających stosowanie

silników spalinowych.
6.6.

Zasady rozgrywania zawodów.

6.6.1. Przed zawodami GPP organizator może przeprowadzić oficjalny nieobowiązkowy trening
w godzinach od 800 do 1300.
6.6.2. Zawodnicy teamu zobowiązani są do przetrzymania złowionych ryb w dobrej kondycji,

w siatce lub w innym pojemniku do przechowywania ryb, do czasu przypłynięcia
sędziego.
6.6.3. 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.
6.6.4. Sędzia podpływa do jednostki pływającej, mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza.
6.6.5. Długość ryby, z dokładnością do 1 mm, oraz gatunek zostają odnotowane w karcie

startowej i potwierdzone podpisami kapitana teamu i sędziego.
6.6.6. Po zakończeniu tury zawodów (trzeci sygnał) team zobowiązany jest w czasie maximum

30 minut zdać kartę startową sędziemu.
6.6.7. Niezdanie karty startowej w wyznaczonym czasie skutkuje niezaliczeniem ryb złowionych

przez team w turze zawodów.

6.6.8. 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 o dokładności do 1 mm;
6.6.9. Zabrania się udzielania pomocy w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie

silnika.
6.6.10. Moc silników określają przepisy ustanowione na dany akwen, o czym organizator

informuje w komunikacie nr 1.

6.6.11. 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.
6.6.12. Obsadę jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych.
6.7.

Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach.

6.7.1. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
6.7.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz

z jakąkolwiek przynętą naturalną.
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6.7.3. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz

dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

6.7.4. Team do napędu jednostki pływającej, przemieszczania się i utrzymywania pozycji GPS

ma prawo używać własnego silnika spalinowego lub elektrycznego, oraz urządzeń
elektronicznych ułatwiających poruszanie się, nawigację, sondowanie takich jak:
echosondy, dalmierze, GPS, sonary, kamery.
6.8.

Organizacja i przebieg zawodów.

6.8.1. Zawody teamów są rozgrywane w jednym sektorze: w zawodach z cyklu GPP w dwóch

turach, a w eliminacjach do GPP i Mistrzostwach Polski w trzech turach.

6.8.2. Losowanie numerów startowych, przeprowadzane jest na odprawie technicznej.
6.8.3. Wylosowane numery startowe teamów są jednoczesne z przydzieleniem miejsca

do wypłynięcia na sektor.

6.8.4. W przypadku zawodów rozgrywanych w dwóch turach wypłynięcie na sektor odbywa się

z dwóch miejsc oznaczonych jako „A” i „B”, a w przypadku zawodów rozegranych
w trzech turach wypłynięcie na sektor odbywa się z trzech miejsc oznaczonych jako
„A”, „B” i „C”.
6.8.5. Przydzielone miejsce wypłynięcia następuje proporcjonalnie, np. teamy z numerami

startowymi 1-30: miejsce „A”, a z numerami 31-60: miejsce „B”. W kolejnych turach
następuje zmiana miejsca wypłynięcia: teamy z miejsca „A” startują z miejsca „B”
i odwrotnie. W zawodach trzy turowych rotacja w kolejnych turach następuje
wg. klucza: z „A” na „B”, z „B” na „C”, z „C” na „A”.
6.8.6. Numery startowe decydują o kolejności wypłynięcia w turach zawodów według zasady
opisanej w pkt. 6.8.5.

 pierwsza tura – od najniższego do najwyższego numeru teamu;
 druga tura – od najwyższego do najniższego numeru teamu;
 trzecia tura – przemiennie od pozycji środkowej listy startowej niższy/wyższy.
6.8.7. Jednostki pływające teamy zabezpieczają we własnym zakresie.
6.8.8. Miejsca wypłynięcia w sektorze określa organizator.
6.8.9. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin.
6.8.10. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
6.8.11. Aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny.
6.8.12. Obowiązują następujące sygnały:

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury
zawodów i oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora.
 Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca.
 Kolejność wypuszczania według zasad opisanych w pkt. 6.8.6.
 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.

6.8.13. Niezdanie karty startowej w wyznaczonym czasie skutkuje niezaliczeniem ryb złowionych

przez team w turze zawodów.
6.8.14. Zawodnicy łowią na określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym

przez siebie miejscu w sektorze.
6.8.15. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi łodziami powinny wynosić 75 metrów.
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6.8.16. Łowienie

z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych,
dryfujących jak też poruszających się za pomocą silnika elektrycznego utrzymującego
pozycję jednostki pływającej, wyłączając metodę trolingową, czyli ciągnięcie przynęty za
łodzią.

6.8.17. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m oraz muszą

być wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami
przepisów żeglugi śródlądowej.
6.8.18. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada team.
6.8.19. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna

powołana przez sędziego głównego.
6.8.20. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu

do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.

6.9.

Ryby łowione w zawodach.

6.9.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy,
pstrąg źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa.

6.9.2. Wymiary ryb zaliczanych do punktacji:


















głowacica
sum
troć jeziorowa
sandacz
szczupak
boleń
brzana
łosoś
troć
lipień
pstrąg potokowy
pstrąg tęczowy
pstrąg źródlany
jaź
kleń
okoń

-

70
70
50
45
45
40
40
35
35
30
30
30
30
25
25
20

cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm.

6.9.3. Jeżeli wymiar ryby ustalony w punkcie 6.9.2 jest równy jej wymiarowi ochronnemu,

wówczas do punktacji zaliczana jest ryba która przekroczy ten wymiar.

6.9.4. Obowiązuje następująca punktacja:

a. sum, głowacica :
 za wymiar 70 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
b. troć jeziorowa:
 za wymiar 50 cm
 za każdy dodatkowy centymetr
c. szczupak i sandacz:
 za wymiar 45 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
d. boleń i brzana:
 za wymiar 40 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
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1000 pkt.
100 pkt.
750 pkt.
50 pkt.
500 pkt.
50 pkt.
400 pkt.
50 pkt.

e. łosoś, troć:
 za wymiar 35 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
f. lipień, pstrągi: potokowy, tęczowy i źródlany:
 za wymiar 30 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
g. jaź i kleń:
 za wymiar 25 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
h. okoń:
 za wymiar 20 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr

350 pkt.
40 pkt.
300 pkt.
50 pkt.
200 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
20 pkt.

Przykłady punktacji:
 dla ryb nie posiadających wymiarów ochronnych:
 np. okoń 20,0 cm
– 100 pkt.
 np. okoń 20,1 cm
– 120 pkt.
 np. okoń 24,0 cm
– 180 pkt.
 dla ryb posiadających wymiary ochronne:
 np. szczupak 45,0 cm – 0 pkt. (wymiar ochronny 45 cm - ryba nie zaliczona.)
 np. szczupak 45,1 cm – 550 pkt.
 np. szczupak 50,0 cm – 750 pkt.
 np. szczupak 50,1 cm – 800 pkt.
6.9.5. W czasie zawodów, 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.
Uprawniony do rybactwa ma prawo utrzymać wymiary i okresy ochronne ryb
obowiązujące na łowisku, o czym informuje w komunikacie nr 1.
6.9.6. Jeżeli użytkownik rybacki, wody na której rozgrywane są zawody, podwyższy wymiary

ryb zliczane do punktacji, punkty za rybę zaliczaną do punktacji zostają zwiększone
o liczbę punktów równą różnicy w tych wymiarach pomnożone przez punkty za każdy
dodatkowy centymetr długości ryby. Np. jeżeli wymiar do punktacji szczupaka zostaje
ustalony na 50 cm, punkty za rybę zaliczaną do punktacji będą wynosić 500+(5x50)=750
pkt.
6.9.7. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego

centymetra.

6.9.8. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez team.
6.9.9. Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej team i potwierdza własnym podpisem.
6.9.10. 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.
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6.10. Zasady ustalania wyników zawodów.
6.10.1. Podstawą klasyfikacji teamu są punkty uzyskane za długość złowionych ryb.
6.11. Punktacja.
6.11.1. Klasyfikacja w turze.

Wyniki klasyfikacji w turze 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 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 miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5
punktów sektorowych każdy.

6.11.2. Team, który nie złowił ryby otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów

biorących udział w danej turze.
6.11.3. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

Wyniki klasyfikacji teamów w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane
przez team we wszystkich turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje
o wyższym miejscu teamu w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów
sektorowych, 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.
6.11.4. 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.
6.11.5. Team rozlosowany i nieobecny w turze zawodów, jest uwzględniony w wynikach ale nie

jest klasyfikowany oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów
biorących udział w danej turze plus 1.
6.11.6. Team zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach ale nie jest klasyfikowany

i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów biorących udział w danej
turze plus 1.

6.11.7. W przypadku dyskwalifikacji teamu, 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).

6.11.8. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny

może ukarać team
dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 10 punktów sektorowych.

6.11.9. W przypadku ukarania teamu punktami karnymi, kolejne teamy utrzymują swoje
dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 6.11.7.
6.12. Kary dyscyplinarne:
6.12.1. Team zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za:

 wcześniejsze
rozpoczęcie
zawodów
lub
kontynuowanie
łowienia
po ich zakończeniu;
 łowienie metodą „troling”;
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych podczas odprawy
technicznej;
 łowienie poza granicami sektora;
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 samowolne wyjście na brzeg lub podpłynięcie do innej łodzi oprócz łodzi
sędziowskiej w czasie trwania tury zawodów.
6.12.2. Team zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 za niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku
do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu
uwagi przez sędziego);
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną;
 używanie osęki do „lądowania” ryb;
 używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty;
 używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami;
 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.
6.12.3. 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.
6.12.4. Decyzję o dyskwalifikacji w rocznym cyklu zawodów, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, podejmuje GKS. Decyzja GKS o dyskwalifikacji jest ostateczna.
6.13. Regulamin ogólnej krajowej klasyfikacji GPP teamów.
6.13.1. Klasyfikacja teamów obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów

sektorowych w turach zawodów z cyklu GPP i TMP. Mniejsza suma punktów sektorowych
daje wyższe miejsce w klasyfikacji. Teamom niestartującym w danych zawodach,
przypisuje się liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów startujących w tych
zawodach plus 1.
6.13.2. Z klasyfikacji Teamowych Mistrzostw Polski do GPP wyliczana jest osobna klasyfikacja

uwzględniająca tylko teamy, które startują w zawodach GPP w danym roku.

6.13.3. Do klasyfikacji rocznej zaliczane są wyniki ze wszystkich tur zawodów w sezonie.
6.14. Regulamin powołania kadry PZW.
6.14.1. Teamową spinningową kadrę PZW stanowią teamy, które zajęły trzy pierwsze miejsca

w klasyfikacji 2-letniej i czwarty team powołany przez trenera teamowej spinningowej
kadry PZW.
6.14.2. Warunkiem powołania teamu do kadry PZW jest niezmienność składu przez czas trwania

klasyfikacji do kadry.
6.14.3. W przypadku gdy team dokonał zmiany składu w ciągu ostatnich 2 lat powołanie

do kadry przechodzi na kolejny team.
6.14.4. Podstawą powołania do kadry jest klasyfikacja 2-letnia, do której zaliczane są wszystkie

tury zawodów teamowych rozegranych wg kalendarza GKS.
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7.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW Z BRZEGU (PSTRĄGI)
W FORMULE INDYWIDUALNEJ.

7.1.

Zasady ogólne rozgrywania zawodów GPP i Mistrzostw Polski z brzegu.

7.1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach płynących lub stojących, predysponowanymi

głównie do połowu pstrągów.

7.1.2. Organizator zobowiązany jest do przygotowania łowiska, oznakowania sektorów,

podsektorów, miejsca startu w sektorach i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb i miejsc
niebezpiecznych dla startujących zawodników np. w pobliżu linii energetycznych.
7.1.3. Wybór miejsca zawodów, wariantów rozgrywania oraz liczby sędziów w sektorze

organizator winien uzgodnić z GKS. O wynikach uzgodnień musi poinformować
w komunikacie nr 1.
7.1.4. Spinningowe Mistrzostwa Polski z brzegu rozgrywane są jako zawody 3 lub 8 turowe

na takich samych zasadach jak zawody GPP i służą wyłonieniu indywidualnego
spinningowego Mistrza Polski seniorów i juniorów.
7.1.5. Spinningowe zawody GPP z brzegu rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w jednym

z trzech wariantów i są podstawą do wyłonienia kadry PZW oraz reprezentacji
na Mistrzostwa Świata w połowie ryb drapieżnych z brzegu.
7.1.6. Prawo startu w zawodach GPP z brzegu ma 60 zawodników:

 zawodnicy od 1 do 45 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok;
 zawodnicy od 1 do 15 miejsca z zawodów eliminacyjnych.

7.1.7. Zawodnicy, którzy nabyli prawo startu w zawodach z cyklu brzegowego GPP mają

obowiązek za pośrednictwem rodzimego klubu/okręgu do pisemnego lub elektronicznego
potwierdzenia swojego startu w GKS do dnia 31 stycznia danego roku.

7.1.8. W przypadku nie dokonania potwierdzenia przez uprawniony klub/okręg uczestnictwa

w wyznaczonym terminie, GKS ma obowiązek uzupełnienia liczby startujących
do 60 zawodników z zawodników tracących uprawnienia do startu w GPP i z zawodów
eliminacyjnych.

7.1.9. W przypadku rezygnacji zawodnika ze startów w trakcie trwającego sezonu GPP, w celu

uzupełnienia listy 60 startujących w zawodach zawodników, prawo do dalszych startów
w zawodach sezonu nabywa kolejny zawodnik z tracących uprawniana z ubiegłorocznego
GPP lub z eliminacji.

7.2.

Eliminacje do spinningowych zawodów GPP z brzegu.

7.2.1. Zawody eliminacyjne są rozgrywane na takich samych zasadach, jak brzegowe zawody

z cyklu GPP lub łącznie z jednymi zawodami GPP, zgodnie z kalendarzem imprez
zatwierdzonym przez GKS.

7.2.2. W zawodach eliminacyjnych do GPP prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach

i Okręgach PZW.

7.2.3. Organizator

ma prawo ograniczyć ilość startujących zawodników
na pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ze

względu

7.2.4. W zawodach z cyklu GPP prawo startu uzyska 15 najlepszych zawodników z listy

startujących w zawodach eliminacyjnych. W przypadku, gdy w zawodach eliminacyjnych
wystartuje mniej niż 15 zawodników – w celu uzupełnienia do 60 startujących
zawodników w zawodach, prawo startu uzyskują zawodnicy z miejsc według
kolejności 45-60 GPP.
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7.3.

Wariant I - Zasady rozgrywania zawodów GPP z brzegu.

7.3.1. Minimum jedne zawody z cyklu brzegowego GPP w sezonie powinny być rozegrane

według zasad, jakie obowiązuje na Mistrzostwach Świata w połowie ryb drapieżnych
z brzegu w wariancie I.
7.3.2. Rywalizacja odbywa się z brzegu w dwa dni, w 8 turkach, po 45 minut w wyznaczonych

przez organizatora 4 sektorach oznaczonych literowo: „A”, „B”, „C”, „D”, bez możliwości
brodzenia w wodzie.
7.3.3. Każdy sektor zostaje

podzielony na podsektory. Liczba podsektorów musi być
dwa razy większa niż liczba startujących w sektorze zawodników. Podsektory powinny
mieć długość pomiędzy 20 a 30 m. Dla przykładu dla 15 zawodników startujących
w sektorze, musi on mieć długość pomiędzy 600 a 900 m.

7.3.4. Zawodnicy zostają rozstawieni do poszczególnych grup, a następnie, za pomocą

programu komputerowego, na każdą turę osobno grupy zostają rozlosowane
do poszczególnych sektorów oraz zostają rozlosowane numery startowe
przyporządkowujące kolejność wyjść zawodnika w poszczególnych turkach zawodów.
7.3.5. Podstawą rozstawienia zawodników w grupach jest aktualna klasyfikacja GPP, a przy

pierwszych zawodach w cyklu rocznym jest nią klasyfikacja GPP za rok poprzedni.
7.3.6. Rozstawienie zawodników następuje wg klucza zajętych miejsc:

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

1
2
3
4

–
–
–
–

1,
2,
3,
4,

5,
6,
7,
8,

9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57;
10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58;
11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59;
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60.

7.3.7. Sektory i podsektory nie muszą się ze sobą łączyć, jeżeli brzeg lub inne przeszkody

uniemożliwiają bezpieczne wędkowanie.
7.3.8. Zawodnik łowi sam w wybranym przez siebie podsektorze.
7.3.9. Zawodnik może poruszać się po obrębie wylosowanego sektora i może łowić tylko

w wolnych podsektorach.
7.3.10. Zawodnik nie może wejść na zajęty przez innego zawodnika podsektor.
7.3.11. W każdym sektorze musi zostać wyznaczony jeden punkt startu.
7.3.12. Z punktu startu zawodnicy rozchodzą się na podsektory w poszczególnych turkach

wypuszczani przez sędziego sektorowego według kolejności gwarantującej równą sumę
wyjść.
7.3.13. Przykładowa tabela wyjść zawodników na sektor w czterech turkach, dla 15 startujących

uczestników:
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

zawodnik

I turka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
120

II turka
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
120
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III turka
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
120

IV turka
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
120

suma wyjść
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

7.3.14. Zawodnik wychodzący, w trakcie dojścia do swojego wybranego podsektora, nie może

wyprzedzić zawodnika, który wyszedł wcześniej.

7.3.15. Zawodnik może posiadać przy sobie więcej niż jedną uzbrojoną wędkę spinningową.
7.3.16. Zawodnik musi podebrać holowaną rybę podbierakiem zanurzonym w wodzie.
7.3.17. Zabronione jest wrzucanie do podbieraka ryby w powietrzu oraz wypuszczanie ryby przez

wyrzucenie do wody. Przy wypuszczeniu ryby podbierak musi być zanurzony w wodzie.
7.3.18. Odhaczenie ryby może nastąpić tylko w podbieraku, a ryba może być złapana tylko

poprzez siatkę podbieraka. Zabrania się dotykania bezpośrednio ryby ręką. Zaleca się
stosowanie podbieraka bezsupłowego, gumowego lub pokrytego gumą.
7.3.19. Zawodnik musi łowić trzymając korbkę kołowrotka ręką.
7.3.20. Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach:

 Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone
w regulaminie FIPS. Wędka może mieć długość do 2,70 m.
 Do podbierania ryb można używać wyłącznie podbieraka. Na wodach krainy pstrąga
i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty.
 Jako przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady,
dewony i gumowe imitacje larw.
 Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma
lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru.
 Dozwolone są przynęty wykonane z gumy, plastiku, metalu, drewna
i ich kombinacji.
 Zakazane jest używanie przynęt, w których do ich produkcji użyto materiałów
ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych.
 Zakazane jest umieszczanie na kotwicach i hakach jakichkolwiek chwostów
lub innych dodatkowych elementów ozdobnych i wabiących za wyjątkiem główki
jigowej z jednym hakiem, gdzie może być założona gumowa przynęta.
 Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz
z jakąkolwiek przynętą naturalną.
 Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz
dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
 Organizator może wprowadzić dodatkowe ograniczania w stosowaniu niektórych przynęt,
o czym musi poinformować w komunikacie.

7.3.21. Ryby łowione w zawodach w wariancie I:

 W zawodach spinningowych w wariancie I do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb
drapieżnych niebędących w okresie ochronnym:
 boleń,
 brzana,
 głowacica,
 jaź,
 kleń,
 lipień,
 łosoś,

 okoń,
 pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany,
 sandacz,
 sum,
 szczupak,
 troć,
 troć jeziorowa.

7.3.22. Zawodnikowi nie zostaje zaliczona złowiona ryba, gdy:





nieprawidłowo wyholował (wrzucił) w powietrzu rybę do podbieraka (ryba w trakcie
holu może skakać po powierzchni);
nieprawidłowo odhaczył rybę w podbieraku przez złapanie ryby ręką;
rybę wypuścił przez wrzucenie jej do wody;
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ryba była zapięta poza obrębem głowy;
ryba w trakcie holu lub w podbieraku dotknie ziemi;
ryba została wyholowana po sygnale końca turki lub została zacięta poza
podsektorem. Dopuszcza się chwilowe przepłynięcie ryby poza podsektor tylko
w trakcie holu w taki sposób, aby nie utrudniała łowiącemu w sąsiednim podsektorze
zawodnikowi. Ryba nie zostaje zaliczona w przypadku, gdy splącze się z zestawem
łowiącego obok zawodnika;
ryba została złowiona na nieprawidłową przynętę, grot haczyka lub kotwiczki
posiadał zadzior lub zadzior został nieprawidłowo usunięty;
zawodnik wejdzie do wody, chyba, że organizator oznaczy podsektor dopuszczając
przejście po wodzie do stanowiska;
zawodnik zaciął rybę nie trzymając ręki na kołowrotku.

7.3.23. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach za:

 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy
technicznej;
 rozpoczyna łowienie przed sygnałem startu;
 używa sprzętu niezgodnego z regulaminem;
 łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
7.3.24. Ze względu na dbałość o kondycję ryby, po potwierdzeniu przez sędziego prawidłowego

złowienia są one niezwłocznie wypuszczone do wody.
7.3.25. Za złowioną rybę zawodnik dostaje od sędziego specjalnie oznakowaną ponumerowaną

dla danego sektora kartkę.

7.3.26. Na każdy z 4 sektorów organizator przygotuje kartki w innych kolorach.
7.3.27. Po zakończeniu turki zawodnik wszystkie kartki zdaje sędziemu w punkcie startu

w sektorze.

7.3.28. Zawodnik liczbę złowionych ryb i zdanych kartek potwierdza podpisem na karcie

startowej.
7.3.29. Za każdą złowioną i potwierdzoną kartką rybę zawodnik otrzymuje 1 pkt.
7.3.30. Punktacja w sektorze.

Zawodnik, który złowi największą liczbę ryb w turce wygrywa turkę.
W przypadku złowienia takiej samej liczby ryb zawodnicy zajmują miejsce ex aequo,
a przy założeniu 15 zawodników startujących w sektorze punkty zostają podzielone wg
następującej zasady:
- zawodnik z najlepszym wynikiem 1 pkt;
- zawodnik z drugim wynikiem 2 pkt;
- dwa trzecie miejsca (3+4=7/2 ) = 3,5 pkt;
- cztery czwarte miejsca (4+5+6+7= 22/4) =5,5 pkt;
W przypadku, gdy przy 15 startujących zawodnikach w sektorze zawodnicy nie złowią
ryby to otrzymują:
- jeden zawodnik bez ryby 15 pkt;
- dwóch zawodników bez ryby (14+15=29/2) = 14,5 pkt;
- czterech zawodników bez ryby (12+15=27/2)= 13,5 pkt;
Zawodnik, który zdobędzie najmniej punktów w 4 turkach wygrywa sektor otrzymując
1 pkt sektorowy. W przypadku takiej samej liczby punktów z 4 turek o wyższej lokacie
decyduje suma liczb złowionych ryb w 4 turkach. W przypadku takiej samej liczby ryb
decyduje większa liczba ryb złowionych w najlepszej turce zawodnika. Przy dalszej
równości zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.
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7.3.31. Punktacja w zawodach.

Wygrywa zawodnik uzyskujący mniejszą liczbę punktów sektorowych. W przypadku takiej
samej liczby punktów sektorowych decyduje suma miejsc w 8 turkach. W przypadku
takiej samej liczby punktów z turek kolejno decyduje liczba sztuk złowionych ryb.
W przypadku takiej samej liczby złowionych ryb decyduje większa liczba złowionych ryb
w najlepszej rozegranej turce. Przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsca
ex aequo.

7.3.32. Przykładowy harmonogram zawodów:

piątek
1800 po oficjalnym otwarciu i odprawie technicznej następuje losowanie grup oraz kolejność
wyjść zawodników
sobota
700 losowanie sektorów
730-800 zbiórka zawodników w wylosowanych sektorach
800 – pierwszy sygnał: obejście sektora. Zawodnicy mogą przejść i obejrzeć wylosowany
sektor;
20
8 – drugi sygnał koniec obejścia: zawodnicy muszą zebrać się w wyznaczonym punkcie
sektora skąd w porządku ustanowionym przez losowanie rozchodzą się do jednego
z wolnych stanowisk. Zawodnicy powinni wychodzić w odstępach co 30 sekund.
Pierwszy zawodnik powinien wychodzić o godz. 835.
45
8 – trzeci sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce I, czas trwania 45 minut.
930 –czwarty sygnał: koniec łowienia zawodnicy muszą przerwać łowienie i zebrać się
w punkcie wyjścia zdając kartki potwierdzające liczbę złowionych ryb w I turce.
Zawodnicy podpisując kartę startową potwierdzają swój wynik. Sędziowie wpisują
wyniki zawodników na tablicę i wyliczają miejsce zawodnika zajęte w I turce.
Zawodnicy przygotowują się do startu do II turki, skąd w porządku ustanowionym
przez losowanie rozchodzą się do jednego z wolnych stanowisk. Zawodnicy powinni
wychodzić w odstępach co 30 sekund. Pierwszy zawodnik powinien wyjść
o godz. 950.
1000 – piąty sygnał: rozpoczęcie łowienia turce II, czas trwania 45 minut.
1045 – szósty sygnał: koniec łowienia zawodnicy muszą przerwać łowienie i zebrać się
w punkcie wyjścia zdając kartki potwierdzające liczbę złowionych ryb w II turce.
Zawodnik podpisując kartę startową potwierdza swój wynik. Sędziowie wpisują wyniki
zawodników na tablicę i wyliczają zajęte miejsca w II turce. Zawodnicy przygotowują
się do startu do III turki i w porządku ustanowionym przez losowanie rozchodzą się
do jednego z wolnych stanowisk. Zawodnicy powinni wychodzić w odstępach
co 30 sekund. Pierwszy zawodnik powinien wyjść o godz. 1105.
1115 – siódmy sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce III, czas trwania 45 minut
1200 – ósmy sygnał: koniec łowienia zawodnicy muszą przerwać łowienie i zebrać się
w punkcie wyjścia zdając kartki potwierdzające liczbę złowionych ryb w III turce.
Zawodnik podpisując kartę startową potwierdza swój wynik. Sędziowie wpisują wyniki
zawodników na tablicę i wyliczają miejsce zawodników zajęte w III turce. Zawodnicy
przygotowują się do startu do IV turki i w porządku ustanowionym przez losowanie
rozchodzą się do jednego z wolnych stanowisk. Zawodnicy powinni wychodzić
w odstępach co 30 sekund. Pierwszy zawodnik powinien wyjść o godz. 1220.
1230 – dziewiąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce IV, czas trwania 45 minut.
1315 –dziesiąty sygnał: koniec łowienia zawodnicy muszą przerwać łowienie i zebrać się
w punkcie startu na sektor zdając kartki potwierdzające liczbę złowionych ryb w turce
IV. Zawodnik podpisując kartę startową potwierdza swój wynik. Sędziowie wpisują
wyniki zawodników na tablicę i wyliczają miejsca zawodników w turce IV oraz
wyliczają sumę miejsc zajętych przez zawodników we wszystkich czterech turkach
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pierwszego dnia zawodów, wyliczają łączną liczbę złowionych ryb i miejsce ostateczne
zawodników w sektorze.
Po opublikowaniu oficjalnych wyników pierwszego dnia rywalizacji zostaje przez
organizatora dokonane losowanie obsady sektorów oraz kolejność wyjść na drugi
dzień zawodów,
niedziela
W drugim dniu rywalizacji zawody odbywają się alogicznie jak w pierwszego dnia.
7.4.

Wariant II - zawody rozgrywane na rzekach.

7.4.1. Dwie tury odbywają się pierwszego dnia zawodów i jedna tura drugiego dnia.
7.4.2. Rywalizacja odbywa się w dwa dni, w 3 turach po 3 godziny, w wyznaczonych przez

organizatora 3 sektorach oznaczonych: „A”, „B”, „C”.
7.4.3. Każdy z sektorów zostaje podzielony na 4 podsektory po 5 zawodników wyznaczonych

na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy.
7.4.4. Zawodnicy otrzymują numery startowe od 1 do 60 i zostają rozlosowani do sektorów.
7.4.5. Zawodnik łowi w każdej turze w innym sektorze.
7.4.6. Dopuszcza się rozegranie zawodów w dwa dni, w dwóch turach po 6 godzin, w dwóch

sektorach oznaczonych: „A”, „B”.
7.4.7. Każdy sektor zostaje podzielony na 6 podsektorów po 5 zawodników, wyznaczonych

na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy.

7.4.8. Zawodnicy otrzymują numery startowe od 1 do 60 i zostają rozlosowani do sektorów.
7.4.9. Zawodnik łowi w każdej turze w innym sektorze.
7.4.10. We wszystkich podsektorach organizator wyznacza jeden punkt startu.
7.4.11. Z punktu startu zawodnicy rozchodzą się w poszczególnych turach wypuszczani przez

sędziego sektorowego według ustalonej kolejności wyjść.
7.4.12. O kolejności wyjść zawodników w pierwszej turze decyduje niższy numer startowy,

w II turze wyższy numer startowy, a w III turze naprzemiennie od środka.
7.4.13. Długość podsektora powinna wynosić w około 500 m.
7.4.14. Zawodnik zobowiązany jest przez okres 30 minut łowić w wylosowanym podsektorze,

później może łowić w granicach wylosowanego sektora.

7.4.15. Na każdy sektor organizator musi zapewnić wystarczającą liczbę sędziów.
7.4.16. Liczba sędziów, sposób sędziowania oraz sposób pomiaru złowionych ryb jak w pkt 5.8

organizator określi w komunikacie zawodów po uzgodnieniu z GKS.

7.4.17. Zawodnik, który złowi rybę sygnalizuje fakt złowienia sędziemu.
7.4.18. Do wyholowania ryby zawodnik używa podbieraka i w nim, po przetransportowaniu ryby

w wodzie przedstawia ją sędziemu który niezwłocznie dokonuje pomiaru, po czym
natychmiast ją wypuszcza. Zaleca się stosowanie podbieraka bezsupłowego gumowego
lub pokrytego gumą.

7.4.19. Długość ryby, z dokładnością do 1 mm, oraz gatunek zostają odnotowane w karcie

startowej, co zostaje potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.

7.4.20. W kolejnej turze zawodnik łowi w nowym sektorze.
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7.4.21. Sektory i podsektory nie muszą się ze sobą łączyć, jeżeli brzeg lub inne przeszkody

uniemożliwiają bezpieczne wędkowanie. Miejsce takie organizator oznacza, jako
wykluczone z wędkowania.

7.4.22. Organizator

może
w komunikacie.

7.5.

dopuścić

brodzenie

w

spodniobutach,

o

czym

informuje

Wariant III - zawody rozgrywane na wodach stojących – zbiornikach.

7.5.1. Rywalizacja odbywa się w dwa dni w 8 turach po 1 godzinie w wyznaczonych

i ponumerowanych przez organizatora stanowiskach.
7.5.2. Szerokość stanowiska powinna wynosić minimum 10 m.
7.5.3. Liczba stanowisk jest taka sama jak liczba startujących zawodników.
7.5.4. Zawodnik rozpoczyna łowienie na wylosowanym w systemie komputerowym stanowisku.

W kolejnej turze zawodnik przechodzi do przodu na kolejne nowe stanowisko o wyższym
numerze o 7 stanowisk (1/8 startujących zawodników).

7.5.5. Zawodnik łowi w granicach swojego stanowiska przez cały czas trwania tury.
7.5.6. Zawodnik, który złowi rybę sygnalizuje fakt złowienia sędziemu.
7.5.7. Do wyholowania ryby zawodnik używa podbieraka i w nim nie wyciągając go z wody

przedstawia rybę sędziemu, który niezwłocznie dokonuje pomiaru długości, po czym
natychmiast rybę wypuszcza.
7.5.8. Zaleca się stosowanie podbieraka bezsupłowego, gumowego lub pokrytego gumą.
7.5.9. Długość ryby, z dokładnością do 1 mm, oraz gatunek zostają odnotowane w karcie

startowej zawodnika, co zostaje potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.
7.6.

Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach w wariancie II i III.
 ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki;
 na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy
przynęty;
 jako przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery,
cykady, dewony;
 przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma
lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru;
 dozwolone są przynęty wykonane z gumy, plastiku, metalu, drewna
i ich kombinacji;
 zakazane jest używanie przynęt, w których, do ich produkcji, użyto materiałów
ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych;
 zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej
wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną;
 zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz
dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
 organizator może wprowadzić dodatkowe ograniczania w stosowaniu niektórych przynęt,
o czym musi poinformować w komunikacie.

7.7.

Organizacja i przebieg zawodów.

7.7.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału

na kategorie, w klasyfikacji indywidualnej.

7.7.2. Czas trwania tury powinien wynosić w zależności od charakteru łowiska od 1 do 4 godzin.
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7.7.3. 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 połowa zaplanowanego czasu.

7.7.4. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe i łowią w nowym

sektorze.

7.7.5. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski i GPP, na każdą turę obowiązuje nowe losowanie

sektorów.
7.7.6. Miejsca startu w sektorach określa organizator.
7.7.7. Zawodnicy łowią na określonym przez organizatora odcinku wody, stanowisku i sektorze.
7.7.8. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami, liczone wzdłuż linii brzegowej

podczas łowienia z brzegu i brodzenia, powinny wynosić 50
zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

m.

Za

zgodą

7.7.9. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty

startowej zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo.
7.7.10. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej osób postronnych to znaczy tych,

które nie startują w zawodach (np. noszenie lub obsługa sprzętu).
7.7.11. Dopuszcza się wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji).
7.7.12. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych

ryb.

7.7.13. Podczas

zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie
za zgodą organizatora.

7.7.14. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie.
7.7.15. Organizator,

podczas odprawy technicznej, ma prawo do wprowadzenia zmian
dotyczących brodzenia.

7.7.16. Sędziowie muszą być jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone

przez organizatora) przymiary.
7.7.17. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy mierzeniu ryb,

by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.
7.7.18. Obowiązują następujące sygnały dźwiękowe:

 pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
7.7.19. Po ostatnim sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników czas

15 minut na zdanie kart startowych sędziemu.
7.7.20. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia w tym czasie

sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

7.7.21. Niezdanie karty startowej w wyznaczonym czasie skutkuje niezaliczeniem ryb złowionych

przez zawodnika w turze zawodów.
7.8.

Ryby łowione w zawodach w wariancie II i III.

7.8.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy
pstrąg źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa.
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7.8.2. Wymiary ryb zaliczanych do punktacji:


















głowacica
sum
troć jeziorowa
sandacz
szczupak
boleń
brzana
łosoś
troć
lipień
pstrąg potokowy
pstrąg tęczowy
pstrąg źródlany
jaź
kleń
okoń

-

70
70
50
45
45
40
40
35
35
30
30
30
30
25
25
20

cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm;
cm.

7.8.3. Jeżeli wymiar ryby ustalony w punkcie 7.8.2 jest równy jej wymiarowi ochronnemu,

wówczas do punktacji zaliczana jest ryba która przekroczy ten wymiar.
7.8.4. Obowiązuje następująca punktacja:

c. sum, głowacica :
 za wymiar 70 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
d. troć jeziorowa:
 za wymiar 50 cm
 za każdy dodatkowy centymetr
c. szczupak i sandacz:
 za wymiar 45 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
d. boleń i brzana:
 za wymiar 40 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
e. łosoś, troć:
 za wymiar 35 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
f. lipień, pstrągi: potokowy, tęczowy i źródlany:
 za wymiar 30 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
g. jaź i kleń:
 za wymiar 25 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
h. okoń:
 za wymiar 20 cm
 za każdy rozpoczęty dodatkowy centymetr
Przykłady punktacji:
 dla ryb nie posiadających
 np. okoń 20,0 cm
 np. okoń 20,1 cm
 np. okoń 24,0 cm

wymiarów ochronnych:
– 100 pkt.
– 120 pkt.
– 180 pkt.
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1000 pkt.
100 pkt.
750 pkt.
50 pkt.
500 pkt.
50 pkt.
400 pkt.
50 pkt.
350 pkt.
40 pkt.
300 pkt.
50 pkt.
200 pkt.
40 pkt.
100 pkt.
20 pkt.

 dla ryb posiadających wymiary ochronne:
 np. szczupak 45,0 cm – 0 pkt. (wymiar ochronny 45 cm - ryba nie zaliczona.)
 np. szczupak 45,1 cm – 550 pkt.
 np. szczupak 50,0 cm – 750 pkt.
 np. szczupak 50,1 cm – 800 pkt.
7.8.5. W czasie zawodów, 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.
Uprawniony do rybactwa ma prawo utrzymać wymiary i okresy ochronne ryb
obowiązujące na łowisku, o czym informuje w komunikacie nr 1.
7.8.6. Jeżeli użytkownik rybacki, wody na której rozgrywane są zawody, podwyższy wymiary

ryb zliczane do punktacji, punkty za rybę zaliczaną do punktacji zostają zwiększone
o liczbę punktów równą różnicy w tych wymiarach pomnożone przez punkty za każdy
dodatkowy centymetr długości ryby. Np. jeżeli wymiar do punktacji szczupaka zostaje
ustalony na 50 cm, punkty za rybę zaliczaną do punktacji będą wynosić 500+(5x50)=750
pkt.
7.8.7. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego

centymetra.
7.8.8. 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 zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby
danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną
z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów, jeżeli
w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego
gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił
organizator jako minimalną w tych zawodach.

7.8.9. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za długość złowionych

ryb.
7.9.

Klasyfikacja w sektorze.

7.9.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów

zdobytych przez zawodnika.
7.9.2. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, a jeżeli

i ona jest równa 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 zajmuje miejsca od 9 do 12 – sumuje się
(9+12):2 = 10,5 punktów sektorowych każdy).
7.9.3. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą liczbie

zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze.
7.9.4. Zawodnik rozlosowany na sektor, który nie zgłosił się na turę zawodów jest uwzględniony

w wynikach ale nie jest klasyfikowany, oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych
równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
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7.9.5. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach ale nie jest klasyfikowany,

oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej
obsadzonym sektorze plus 1.

7.9.6. 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).

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

dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 10 punktów sektorowych.

7.9.8. W przypadku ukarania zawodnika punktami karnymi, kolejni zawodnicy utrzymują swoje
dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 7.9.6.
7.10. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.
7.10.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe

uzyskane przez zawodnika we wszystkich turach.
7.10.2. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Przy

jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje
suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona
w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
7.10.3. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany.
7.10.4. Zawodnicy uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają sklasyfikowani na końcu

klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.
7.10.5. 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.
7.11.

Kary dyscyplinarne.

7.11.1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za:






wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;
przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu;
udzielanie lub przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby;
nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych na odprawie
technicznej;
 łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
7.11.2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 za niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku
do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu
uwagi przez sędziego);
 przedłożenie sędziemu ryby pod ochroną;
 używanie osęki do „lądowania” ryb;
 używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty;
 używanie sprzętu lub przynęt niezgodnych z przepisami;
 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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7.11.3. Dodatkowo zawodnik 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.

7.11.4. Decyzję o dyskwalifikacji w rocznym cyklu zawodów, po przeprowadzeniu postępowania

wyjaśniającego, podejmuje GKS. Decyzja GKS o dyskwalifikacji jest ostateczna.

7.12.

Regulamin krajowej ogólnej klasyfikacji brzegowej GPP.

7.12.1. Klasyfikacja indywidualna seniorów obliczana jest w cyklu rocznym.
7.12.2. Obejmuje sumę punktów sektorowych w turach zawodów z cyklu brzegowego GPP

i Brzegowych Mistrzostw Polski.
7.12.3. Podstawą

brzegowej klasyfikacji indywidualnej, jest suma punktów sektorowych
zawodników z określonej przez GKS liczby tur zawodów.

7.12.4. Mniejsza suma punktów sektorowych daje wyższe miejsce w klasyfikacji.
7.12.5. W przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów sektorowych, wyższe miejsce

zajmuje zawodnik, który uzyskał większą sumę punktów za złowione ryby. Jeśli
to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo.
7.12.6. Zawodnikowi niestartującemu w danych zawodach, przypisuje się liczbę punktów

sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
7.13.

Regulamin powołania Kadry PZW.

7.13.1. Kadra PZW jest powoływana przez GKS bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata,

na okres od dnia powołania do chwili powołania kolejnej kadry, z klasyfikacji dwuletniej
jako suma wyników uzyskanych przez zawodnika w ostatnich dwóch latach.
7.13.2. Imienne składy kadry PZW proponują trenerzy kadry na podstawie sparametryzowanych

wyników indywidualnych osiągniętych przez zawodników w imprezach sportowych,
wg kryteriów określonych w niniejszych ZOSW.
7.13.3. Liczba członków kadry PZW: do 12 osób.
7.13.4. Członek kadry PZW może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną

prośbę.
7.13.5. Skład kadry PZW w uzasadnionych przypadkach, może być uzupełniony lub rozszerzony

w trakcie sezonu startów na wniosek trenera, za akceptacją GKS.
7.13.6. 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.
7.13.7. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji.
7.13.8. W Mistrzostwach Świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych bierze udział

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

międzynarodowych objęta jest wyłącznie reprezentacja.
7.13.10. Do kadry PZW zostają powołani zgodnie z określonym limitem liczbowym:
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Do
wg

pierwszych 10 zawodników z klasyfikacji 2-letniej GPP;
2 zawodników ze wskazania trenera.
klasyfikacji dwuletniej zaliczane są wszystkie tury zawodów brzegowych rozegranych
kalendarza GKS.
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8.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI
MISTRZOSTW POLSKI (IMP).

ZAWODÓW

INDYWIDUALNYCH

8.1.

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej prawo
startu mają.
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów:
 aktualny Mistrz Polski;
 aktualny Mistrz Polski Juniorów o ile w danym roku przekroczył limitu wieku
 aktualni mistrzowie okręgów;
 jeżeli IMP rozgrywane są z łodzi - wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w
Teamowym GPP na dany rok;
 jeżeli IMP rozgrywane są z brzegu - wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu
w Brzegowym GPP na dany rok.
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów:
 aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
 aktualni mistrzowie okręgów;
 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach
eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska).

8.2.

Teren zawodów.

8.2.1. Zawody mogą odbywać się na wodach płynących lub stojących.
8.2.2. Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb.
8.3.

Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach.

8.3.1. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
8.3.2. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty.

Jako przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady,
dewony. Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma
lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru. Dozwolone są przynęty
wykonane z gumy, plastiku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest używanie
przynęt, w których, do ich produkcji, użyto materiałów ze skóry, pióra, sierści
naturalnych i syntetycznych.
8.3.3. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz

z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub
więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty
i sygnalizatorów brań.
8.3.4. W zawodach rozgrywanych ze środków pływających, zawodnicy maja prawo używania

silników elektrycznych do przemieszczania się i utrzymywania pozycji GPS. Dozwolone
jest używanie urządzeń elektronicznych takich jak: echosondy, dalmierze, GPS, sonary,
kamery.

8.4.

Organizacja i przebieg zawodów z łodzi.

8.4.1. Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników.
8.4.2. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w dobrej kondycji, w siatce

lub w innym pojemniku do przechowywania ryb, do czasu przypłynięcia sędziego.
8.4.3. O złowieniu ryb zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając

ją na burcie jednostki pływającej w widocznym miejscu, lub zakładając kamizelkę
w jaskrawym kolorze dostarczoną przez organizatora. Sędzia podpływa do zawodnika,
mierzy rybę, po czym natychmiast ją wypuszcza.
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8.4.4. Długość ryby, z dokładnością do 1 mm, oraz gatunek zostają odnotowane w karcie

startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.

8.4.5. Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu

w karcie startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego liczbę złowionych
ryb oraz w czasie maximum 30 minut zdać kartę startową sędziemu.
8.4.6. O

braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia
sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

sędziego

8.4.7. Niezdanie karty startowej w wyznaczonym czasie skutkuje niezaliczeniem ryb złowionych

przez zawodnika w turze zawodów.

8.4.8. Organizator zobowiązany jest do:

 zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów
(wyposażonych w silniki spalinowe) na każdy sektor, gwarantując obsłużenie każdego
zawodnika w przeciągu kilku minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby;
 zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w dwie chorągiewki w kolorze żółtym lub
kamizelki w jaskrawym kolorze;
 dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji
i łączności.
8.4.9. Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych.
8.4.10. Zabrania się udzielania pomocy:

 w podbieraniu złowionych ryb;
 w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika.

8.4.11. Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury

zawodów.

8.4.12. Dysponowanie

jednostką

pływającą

rozpoczyna

zawodnik

z

niższym

numerem

startowym.
8.4.13. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika

elektrycznego lub spalinowego.

8.4.14. Moc silników określają przepisy ustanowione na dany akwen.
8.4.15. Organizator w komunikacie nr 1 podaje moc silników dopuszczoną przez przepisy lokalne

na danym akwenie.

8.4.16. Obsadę jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych.
8.4.17. 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.
8.4.18. Organizator, w komunikacie nr 1, może zakazać stosowania silników spalinowych

w zawodach, jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione.
8.4.19. Zawody rozgrywane są w trzech turach i trzech sektorach.
8.4.20. Losowanie obsad jednostek pływających, numerów startowych, numerów jednostek

pływających oraz oznakowania sektorów: ”A”, ”B”, ”C” dla ich obsad przeprowadza
organizator na podstawie zgłoszeń zawodników na osiem dni przed zawodami.
8.4.21. Wylosowane obsady jednostek pływających organizator w formie komunikatu umieszcza

w dniu losowania na stronie internetowej.
8.4.22. Na każdą turę obowiązuje nowe losowanie obsad jednostek pływających w sektorach.
8.4.23. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe.
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8.4.24. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin.
8.4.25. 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.
8.4.26. Obowiązują następujące sygnały:

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury
zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska
w sektorze.
 W zawodach rozgrywanych z jednostek pływających oznacza rozpoczęcie
wypuszczania jednostek pływających do sektora.
 Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca.
 Obsady we wszystkich turach startują zgodnie z wylosowanym numerami
jednostek.
 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
8.4.27. Zawodnicy łowią na określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym

przez siebie miejscu w sektorze.

8.4.28. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 75 m. Za zgodą

zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
8.4.29. Łowienie

z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych
lub dryfujących.

8.4.30. Zabrania się łowienia w trolingu.
8.4.31. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60 m,

oraz muszą być wyposażone zgodnie z wymogami przepisów żeglugi śródlądowej.

8.4.32. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada zawodnik.
8.4.33. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna

powołana przez sędziego głównego.

8.4.34. Organizator

zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi
ratunkowych, patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej
pomocy zawodnikom na jednostkach pływających.

8.4.35. Sędziowie muszą być jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe, oznaczone

przez organizatora przymiary.
8.4.36. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu

do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.
8.5.

Organizacja i przebieg zawodów z brzegu.

8.5.1. Zawody rozgrywane są w trzech turach i trzech sektorach.
8.5.2. Losowanie numerów startowych oraz sektorów przeprowadzane jest na odprawie

technicznej z zawodnikami.
8.5.3. Losowanie sektorów odbywa się na wszystkie 3 tury.
8.5.4. Zawodnik w każdej turze musi łowić w innym sektorze.
8.5.5. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe, które decydują

o kolejności wyjść na sektor.
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8.5.6. W każdym sektorze organizator wyznacza jeden punkt startu z którego według ustalonej

kolejności wyjść, co 15 sekund, zawodnicy rozchodzą się na sektor wypuszczani przez
sędziego sektorowego.

8.5.7. O kolejności wyjść zawodników decyduje:

 w pierwszej turze niższy numer startowy;
 w drugiej turze wyższy numer startowy;
 w trzeciej turze naprzemiennie od środkowego numeru.

8.5.8. Czas trwania tury wynosi od 4 do 7 godzin.
8.5.9. 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.

8.5.10. Obowiązują następujące sygnały:

 pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury
zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska
w sektorze;
 drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.

8.5.11. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym

przez siebie miejscu w sektorze.
8.5.12. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 m. Za zgodą

zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
8.5.13. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym

pojemniku do przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu podejścia sędziego.
8.5.14. O złowieniu ryb zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje zakładając kamizelkę

w jaskrawym kolorze dostarczoną przez organizatora. Dopuszcza się również
informowanie sędziego telefonicznie. Sędzia podchodzi do zawodnika, mierzy rybę,
po czym natychmiast ją wypuszcza.
8.5.15. Długość ryby, z dokładnością do 1 mm, oraz gatunek zostają odnotowane w karcie

startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.
8.5.16. Sędziowie muszą być jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe, oznaczone

przez organizatora przymiary.
8.5.17. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podchodzeniu

do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.
8.5.18. Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest w czasie maximum 30 minut

do zdania karty sędziemu.
8.5.19. O

braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia
sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

sędziego

8.5.20. Niezdanie karty startowej w wyznaczonym czasie skutkuje niezaliczeniem ryb złowionych

przez zawodnika w turze zawodów.
8.5.21. Organizator zobowiązany jest do:

 zabezpieczenia odpowiedniej liczby sędziów na każdy sektor, gwarantując obsłużenie
każdego zawodnika w przeciągu kilku minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby;
 dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji
i łączności.
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8.5.22. Do sprawnego rozegrania zawodów dopuszcza się do pomiaru stosownie jednakowych

mat pomiarowych oraz aplikacji telefonicznej do zdalnego przesyłania zdjęć pod
warunkiem zapewnienie przez organizatora na każdym sektorze dodatkowo sędziów
kontrolnych oraz stosownej informacji o sposobie pomiaru w komunikacie i odprawie
technicznej zawodów.

8.6.

Ryby łowione w zawodach.

8.6.1. Jak w punktach od 7.8.1. do 7.8.6.
8.6.2. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika.
8.6.3. Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej zawodnik i potwierdza własnym

podpisem.
8.6.4. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego

centymetra.

8.6.5. Zaokrąglanie wymiaru ryb w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
8.6.6. 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 zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby
danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną
z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli
w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego
gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił
organizator jako minimalną w tych zawodach

8.7.

Zasady ustalania wyników zawodów.

8.7.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za długość złowionych

ryb, zwanych dalej punktami.
8.8.

Punktacja.

8.8.1. Klasyfikację w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez

zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa
ryba, a jeżeli i ona jest równa 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 zajmuje miejsca od 9 do 12 – sumuje się
(9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).
8.8.2. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą liczbie

zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze.
8.8.3. Klasyfikację w zawodach wieloturowych ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane

przez zawodnika we wszystkich turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje
o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu
w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa
ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
8.8.4. Zawodnik który został zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby we wszystkich turach,

nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.
8.8.5. 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.
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8.8.6. Zawodnik rozlosowany na sektor, który nie zgłosił się na turę zawodów jest uwzględniony

w wynikach ale nie jest klasyfikowany, oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych
równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.

8.8.7. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach ale nie jest klasyfikowany,

oraz otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej
obsadzonym sektorze plus 1.

8.8.8. 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).
8.8.9. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika

dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 10 punktów sektorowych.

8.8.10. W przypadku ukarania zawodnika punktami karnymi, kolejni zawodnicy utrzymują swoje
dotychczasowe punkty sektorowe, analogicznie jak w punkcie 8.8.8.
8.9.

Kary dyscyplinarne

8.9.1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za:

 wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;
 nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;
 łowienie podczas przemieszczania się jednostki pływającej na nowe stanowisko
tzw. „troling”;
 udzielanie lub przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby;
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych podczas odprawy
technicznej;
 łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
8.9.2. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach:

 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 za niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku
do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu
uwagi przez sędziego);
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby;
 używanie osęki do „lądowania” ryb;
 używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty;
 używanie sprzętu lub przynęt niezgodnych z przepisami;
 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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Karta Startowa
Nazwa zawodów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i data zawodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tura

Sektor

Stanowisko

Zawodnik:

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

Okręg PZW/
Koło PZW:

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

Sędzia :

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

Suma uzyskanych punktów

Najdłuższa ryba

Liczba ryb

Podpis Zawodnika

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

Godzina

……………

……………

Inne gatunki

……………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Podpis Zawodnika

Podpis Sędziego

KARTA ZGŁOSZENIA
ZAWODNIKÓW KLUBU WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO
uprawnionych do startu w zawodach z cyklu Brzegowego Grand Prix 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

Nr telefonu

Zajęte
miejsce
w GPP
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 spinningowych brzegowych
Nazwa zawodów:…………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………..………
wpisać nazwę, datę i miejsce zawodów

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

Zarząd Okręgu/Koła/klubu:……………………………………………………….…………………………………………………………………………………....…………
nazwa okręgu PZW, Koła PZW, Klubu PZW

Zgłasza udział:

Lp.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………
nazwa klubu

Imię i Nazwisko zawodnika

Data
urodzenia

Kategoria

Nr
licencji

Zajęte miejsce w
klasyfikacji
ogólnej za
rok
poprzedni.

Przynależność
zawodnika
do Okręgu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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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KARTA ZGŁOSZENIA
KLUBU WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO
uprawnionego do startu w zawodach z cyklu Teamowego Grand Prix Polski …………….…...
Data:……………………………………
Okręg PZW: ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………..……………………..
Nazwa teamu:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…………………..
Dane kontaktowe do teamu:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………
Nr tel:. ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Adres e-mail:……………………………………………..………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………..

Lp.

Imię i Nazwisko

Data
urodzenia

Numer
licencji

Nr telefonu

Zajęte
miejsce
w GPP
w ….. r

Przynależność
zawodnika
do Okręgu

1
2

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

…….……………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA
do zawodów spinningowych teamowych
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

Nr
licencji

Przynależność zawodnika
do Okręgu

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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