Opis najważniejszych zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego 2020
w stosunku do roku 2019.
We wszystkich częściach ZOSW dokonana została korekta gramatyczna, poprawiona interpunkcja,
część punktów została podzielona na podpunkty w celu łatwiejszej i czytelniejszej dostępności
przepisów.
Dodatkowo wprowadzono następujące zmiany w poszczególnych częściach ZOSW:
1. Sprawy sędziowskie ZOSW cz. II.1:
 zmieniono zapisy o procedurze weryfikacji sędziów klasy krajowej;
 zmieniono zapisy dotyczące ważności i sposobu wydawania licencji sędziego klasy krajowej;
 dodano wzory wniosków dla kandydatów na SKK i na wydanie licencji;
 dodano wzór nowej licencji SKK obowiązujący od 2020 r.
2. Części ZOSW od II.2 do II.9 (z wyłączeniem cz. II.5):
 doprecyzowano zapis dotyczący odwołania zawodnika od decyzji Głównej Komisji
Sędziowskiej w sprawie protestu;
 doprecyzowano zapis o punktach karnych za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnika
na rozpoczęciu lub zakończeniu zawodów;
 zmieniono definicję pomiaru ryb, aby była zbieżna z definicją która jest zapisana
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 r.;
 dodano zapisy o obsadzie sędziowskiej podczas zawodów;
 dodano zapisy o obowiązku zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów;
 dodano dodatkowe zapisy o dyskwalifikacji zawodnika w całych zawodach;
 dodano zapisy o dyskwalifikacji zawodnika w całym cyklu zawodów.
3. Dyscyplina spławikowa ZOSW cz. II.2:
 doprecyzowano zapisy o prawie startu w Mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach;
 dodano zapis o ilości zawodników w sektorze na MP;
 doprecyzowano zapis dotyczący rozstawienia zawodników w sektorach;
 rozszerzono zapis dotyczący stanowisk uprzywilejowanych;
 zmieniono zapis dotyczący czwartkowego oficjalnego, nieobowiązkowego treningu;
 dodano zapis o czasie umieszczania siatki w wodzie;
 doprecyzowano zapis w punkcie dotyczącym sygnałów w czasie zawodów;
 zmieniono zapis dotyczący pomocy trenera przy rozstawianiu podestu.
4. Dyscyplina spinningowa ZOSW cz. II.3:
 zmieniono zapisy dotyczący prawa startu w Brzegowych Mistrzostwach Polski;
 doprecyzowano definicję zawodnika rezerwowego;
 dodano zapis w uprawnionych do startu w teamowym GGP;
 zmieniono zapisy dotyczące sposobu punktacji poszczególnych ryb łowionych podczas
zawodów;
 dodano zapis o treningu;
 dodano zapisy o możliwości używania podczas zawodów z aplikacji multimedialnej
do potwierdzania złowionych ryb;
 zmieniono zapis dotyczący konsekwencji niezdania karty startowej po turze zawodów;
 dodano zapisy w uprawnionych do startu w Indywidualnych MP.
 doprecyzowano zapis o sygnalizacji przez zawodników złowionych ryb.

5. Dyscyplina muchowa ZOSW cz. II.4:
 dodano zapisy o możliwości używania podczas zawodów z aplikacji multimedialnej
do potwierdzania złowionych ryb;
 dodano zapis o uprawnionych do startu w GPP w 2021 r.;
 dodano zapis o ograniczeniach w budowie sztucznych much.
6. Dyscyplina morska ZOSW cz. II.6:
 dodano zapisy o możliwości używania podczas zawodów z aplikacji multimedialnej
do potwierdzania złowionych ryb (dotyczy dyscypliny brzegowej z plaży);
 dodano zapisy o ilości tur zawodów;
 doprecyzowano zasady punktacji klasyfikacji GPP.
7. Dyscyplina podlodowa ZOSW cz. II.7:
 dodano zapisy o uprawnionych do startu w GPP w 2021 r i 2022 r.;
 dodano zapis o składach drużyn;
 dodano zapisy o zawodach eliminacyjnych do MP;
 doprecyzowano zapisy o sposobie postępowania w czasie rozgrywania zawodów na żywej
rybie;
8. Dyscyplina feederowa ZOSW cz. II.8:
 zmieniono nazwę dyscypliny z dyscyplina gruntowa (feederowa) na dyscyplina feederowa;
 doprecyzowano zapis dotyczący startu zawodnika poniżej 18-go roku życia;
 dodano zapis dotyczący pomocy trenera przy ustawieniu podestu, kosza.
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