Przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
Koła PZW nr 127 Śrem-Miasto z dnia 7 lutego 2016 r. nr 9/2016

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA, KLASYFIKACJI, ORAZ ZASAD PUNKTACJI ZAWODÓW
WĘDKARSKICH CYKLU GRAND PRIX I O TYTUŁ MISTRZA KOŁA PZW NR 127 ŚREM-MIASTO

Regulamin opracowano na wewnętrzne potrzeby Koła Nr 127 Śrem-Miasto w Śremie, zgodnie
z zakresem działania i kompetencji Koła, określonym w § 56 pkt. 10 i 13 Statutu PZW. Do wszystkich
spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ZASADY ORGANIZACJI
WĘDKARSKIEGO SPORTU KWALIFIKOWANEGO PZW.

§ 1 Zagadnienia wstępne
1.
2.

3.

4.

Regulamin opracowano wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Koła PZW nr 127 Śrem-Miasto
z siedzibą w Śremie przy ul. Kilińskiego 2, zwanego dalej Kołem,
Regulamin nie może naruszać: dokumentów, zarządzeń, uchwał oraz pozostałych decyzji
i postanowień Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i Zarządu Okręgu PZW
w Poznaniu, w tym w szczególności Statutu PZW.
Regulamin ma zastosowanie do zawodów organizowanych przez Koło w ramach klasyfikacji
określonych w § 2 – Klasyfikacje i tytuły. Regulamin nie dotyczy pozostałych, w tym
okazjonalnych zawodów wędkarskich organizowanych lub współorganizowanych przez Koło.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o cyklu Grand Prix, dotyczy to zawodów zaliczanych do
klasyfikacji generalnych.

§ 2 Klasyfikacje i tytuły
1.

2.

3.
4.

Uwzględniając wiek i płeć wędkarzy biorących udział w zawodach ustala się następujące
kategorie zawodników:
a) Juniorzy – młodzież do uzyskania wieku seniorskiego bez podziału na płeć,
b) Seniorzy – członkowie Koła w wieku powyżej 18 lat bez podziału na płeć,
c) Kobiety Seniorzy – członkowie Koła w wieku powyżej 18 lat; kategoria żeńska,
d) Mężczyźni Seniorzy – członkowie Koła w wieku powyżej 18 lat; kategoria męska,
e) Weteran – członkowie Koła w wieku powyżej 60 lat bez podziału na płeć.
W ramach wędkarskiej rywalizacji wewnątrzkołowej wędkarze z poszczególnych kategorii
walczą w cyklu rocznym o następujące tytuły:
a) Mistrz Koła w kat. Junior
b) Mistrzyni Koła w kat. Kobiety Seniorzy
c) Mistrz Koła w kat. Mężczyźni Seniorzy
d) Najaktywniejszy Wędkarz Roku w kat. Seniorzy (klasyfikacja generalna – Grand Prix),
e) Najaktywniejszy Wędkarz Roku w kat. Juniorzy (klasyfikacja generalna – Grand Prix),
f) Najaktywniejszy Weteran Roku w kat. Weteran (klasyfikacja generalna – Grand Prix).
Ogłoszenie wyników końcowych zawodów o tytuły mistrzowskie następuje po zakończeniu
i ogłoszeniu wyników ostatniego z konkursów zaliczanych do tych klasyfikacji.
Ogłoszenie wyników klasyfikacji generalnych, dekoracja zwycięzców klasyfikacji generalnych
oraz zawodów mistrzowskich odbywa się na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym
Członków Koła, które organizowane jest z początkiem następnego sezonu wędkarskiego.

5.

Wyniki poszczególnych konkursów oraz klasyfikacji generalnych (do 30 miejsca) będą w miarę
możliwości na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na oficjalnych stronach internetowych
Koła.

§ 3 Terminarz i kwalifikacja zawodów
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Terminarz, miejsce oraz dyscypliny poszczególnych konkursów wędkarskich ustala
każdorazowo Zarząd Koła przed rozpoczęciem nowego sezonu wędkarskiego.
Zastrzega się możliwość zmiany terminu i akwenu rozgrywanych konkursów wędkarskich
z zastrzeżeniem, że poszczególne tury zawodów rangi mistrzowskiej winny odbywać się
zarówno na wodach płynących jak i stojących. Zarząd Koła jest zobowiązany do dołożenia
wszelkich starań, aby informacja o zmianie terminu lub akwenu została ogłoszona publicznie
niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.
Ustala się minimalną liczbę konkursów wędkarskich zaliczanych do klasyfikacji generalnych
(Grand Prix) na liczbę 6, w tym minimum 1 konkurs w dyscyplinie spinningowej.
Zawody rangi mistrzowskiej rozgrywane są w minimum II turach, z których każda stanowi
jednocześnie jeden z konkursów z cyklu Grand Prix.
Zawody rangi mistrzowskiej rozgrywane są w dyscyplinie spławikowej z wykorzystaniem tylko
jednej wędki, pozostałe zawody zaliczane do cyklu Grand Prix rozgrywane są w formie
towarzyskiej, a dyscyplina wędkarska i dopuszczalne metody połowu zamieszczane są
w ogłoszeniach przed zawodami.
Nie ustala się stałej – rocznej liczby zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło.
Ostateczną decyzję o liczbie konkursów i kwalifikacji ich do cyklu Grand Prix podejmuje Zarząd
Koła.
Terminarz zawodów jest ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na stronach
internetowych Koła i podczas walnych zebrań sprawozdawczych.

§ 4 Warunki zaliczenia wędkarzy do klasyfikacji mistrzowskich i generalnych
1.
2.

3.

Warunkiem zaliczenia wędkarza do klasyfikacji końcowej w zawodach rangi mistrzowskiej jest
jego udział w minimum jednej turze zawodów.
Warunkiem zaliczenia wędkarza do klasyfikacji generalnych w kategoriach wymienionych
w § 2 ust. 2 lit. d) i e) jest jego udział w minimum 5 zawodach z cyklu Grand Prix. Wyjątek od tej
reguły stanowi udział wędkarza w innych zawodach, do których został zgłoszony przez Zarząd
Koła jako jego reprezentant, a które odbywają się w tym samym terminie.
Warunkiem zaliczenia wędkarza do klasyfikacji generalnej weteranów jest jego udział
w minimum 4 zawodach z cyklu Grand Prix. Wyjątek od tej reguły stanowi udział wędkarza
w innych zawodach, do których został zgłoszony przez Zarząd Koła jako jego reprezentant,
a które odbywają się w tym samym terminie.

§ 5 Zasady rozgrywania i punktacji poszczególnych konkursów wędkarskich, w tym rangi
mistrzowskiej
1.
2.

Zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej i gruntowej, rozgrywane są w systemie
sektorowym. Ustala się stałą liczbę 3-ech sektorów seniorskich oraz 4-y sektor dla juniorów.
Wprowadza się odrębny sposób punktacji łącznej dla zawodów zaliczanych do klasyfikacji
generalnej i rangi mistrzowskiej.

3.

4.

5.

Klasyfikacja zawodników w poszczególnych konkursach z wyłączeniem zawodów
spinningowych i rangi mistrzowskiej:
a) w zawodach seniorskich przydzielane są odpowiednio trzy pierwsze miejsca dla
zwycięzców sektorów, trzy drugie miejsca w sektorach, itd.,
b) zwycięzcą klasyfikacji juniorów jest zwycięzca dodatkowego sektora juniorskiego,
c) o miejscu zawodnika w sektorze decyduje waga złowionych ryb, a w przypadku
jednakowej wagi ryb niższy numer startowy (niższy nr stanowiska),
d) w kategorii juniorów nagradzani są wędkarze zajmujący pozycje od 1 do 3,
e) w kategorii seniorów nagrody rozdzielane są w zależności od frekwencji według
następujących zasad:
 pow. 30 uczestników – miejsca 1-5 w sektorach,
 30 lub mniej uczestników – miejsca 1-3 w sektorach.
f) Zarząd Koła może w każdym przypadku zmienić liczbę nagradzanych uczestników.
Klasyfikacja zawodników w poszczególnych konkursach spinningowych:
a) w zawodach dyscypliny spinningowej stosuje się jednolitą klasyfikację dla wszystkich
zawodników bez podziału na sektory, a o miejscu poszczególnych uczestników konkursu
decyduje waga złowionych ryb powiększona o punkty bonusowe za zakończenie
łowienia przed czasem w przypadku złowienia tzw. „kompletu”,
b) uczestnik konkursu spinningowego, który złowi komplet jest zobowiązany do
zakończenia łowienia przed czasem, za każdą pozostałą do końca zawodów minutę
otrzymuje dodatkowe 20 pkt. do klasyfikacji końcowej konkursu,
c) za uzyskanie kompletu rozumie się złowienie:
 1 szt. suma,
 łącznie 2 szt. ryb z gatunków: boleń, sandacz, szczupak,
 łącznie 5 szt. ryb z gatunków: kleń i jaź lub czterech szt. ryb tych gatunków
i jednego z gat. wymienionych powyżej,
 10 szt. okonia lub łącznie 10 sztuk okonia i gatunków wymienionych powyżej,
a sumarycznie nie spełniających warunku kompletu w swojej kategorii
d) nagradzani są wędkarze z pozycji 1-10 w klasyfikacji zawodów.
Klasyfikacja zawodników w poszczególnych turach oraz klasyfikacja łączna zawodów
spławikowych rangi mistrzowskiej:
a) zawody o tytuł Mistrza Koła w kategorii seniorów rozgrywane są metodą sektorową,
a o miejscu w sektorze decyduje waga złowionych ryb. W przypadku jednakowej wagi
ryb przyznaje się miejsca ex aequo,
b) zawody o tytuł Mistrza Koła w kat. juniorów rozgrywane są w odrębnym wydzielonym
sektorze, a o miejscu poszczególnych zawodników decyduje waga ryb. W przypadku
jednakowej wagi ryb przyznaje się miejsca ex aequo,
c) w poszczególnych turach zawodów mistrzowskich o liczbie zdobytych punktów decyduje
zajmowane miejsce w sektorze: odpowiednio w każdej turze za pierwsze miejsce w
sektorze uczestnik konkursu otrzymuje 1 pkt sektorowy do klasyfikacji łącznej, za drugie
2 pkt., za trzecie 3 pkt., itd.,
d) dla kobiet biorących udział w zawodach mistrzowskich sporządzana jest odrębna
klasyfikacja w oparciu o wagę złowionych ryb, W przypadku jednakowej wagi ryb
przyznaje się miejsca ex aequo,
e) w przypadku kobiet i juniorów obowiązuje analogiczna punktacja jak w zawodach
seniorów: za pierwsze miejsce wędkarz otrzymuje 1 pkt do klasyfikacji łącznej, za drugie
2 pkt., za trzecie 3 pkt., itd.,
f) punkty za miejsca ex aequo we wszystkich kategoriach naliczane są wg Zasad organizacji
wędkarskiego sportu kwalifikowanego PZW,

g) jeżeli wędkarz bierze udział tylko w jednej turze to za opuszczoną turę otrzymuje liczbę
punktów równą najgorszemu wynikowi sektorowemu + 1,
h) w klasyfikacji łącznej, dla wszystkich kategorii obowiązuje zasada punktów ujemnych,
a zatem tytuł Mistrza Koła zdobywa uczestnik z najniższą sumaryczną liczbą punktów
(w kat. seniorów - punktów sektorowych). W przypadku uzyskania przez jednego lub
większą liczbę wędkarzy tej samej sumy punktów o końcowej pozycji decyduje większa
sumaryczna waga ryb złowionych we wszystkich turach zawodów,
i) nagrody po ostatniej turze zawodów otrzymuje pierwszych 15 wędkarzy w klasyfikacji
łącznej seniorów oraz z pozycji 1-3 w klasyfikacji łącznej juniorów i kobiet.

§ 6 Klasyfikacja generalna i zasady przyznawania tytułów w klasyfikacji Najaktywniejszy
Wędkarz Roku
1.
2.

Do klasyfikacji generalnej o tytuły Najaktywniejszych Wędkarzy Roku zaliczane są punkty
zdobyte w poszczególnych konkursach cyklu Grand Prix oraz punkty bonusowe.
Punkty za udział i zajęte miejsce w poszczególnych konkursach składających się na cykl Grand
Prix (w tym osobno za każdą turę zawodów o Mistrza Koła) przydziela się według
następującego klucza:
Tabela 1. Podział punktów do klasyfikacji generalnej
Pozycja lub udział
1 m-ce
2 m-ce
3 m-ce
4 m-ce
5 m-ce
6 m-ce
7 m-ce
8 m-ce
9 m-ce
10 m-ce
11 m-ce
12 m-ce
13 m-ce
14 m-ce
15 m-ce
M-ce klasyfikowane ≥ 16
(zawodnicy ze złowionymi
rybami)
Uczestnicy niesklasyfikowani
(bez ryb)

3.

Liczba punktów do klasyfikacji
generalnej
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10

Ustalenie pozycji poszczególnych wędkarzy w konkursach zaliczanych do cyklu Grand Prix:
a) Klasyfikacja w kat. junior: miejsca zajęte przez zawodników w wydzielonym sektorze
w poszczególnych konkursach są jednocześnie pozycjami odpowiadającymi punktacji
w Tabeli 1,
b) Klasyfikacja w kat. senior: poszczególne konkursy zaliczane do klasyfikacji generalnej
rozgrywane są w systemie sektorowym, a uzyskane wyniki w sektorach przeliczane są
następnie na pozycje do klasyfikacji generalnej wg następującego algorytmu:



4.

5.

6.

7.

pozycje 1-3 zajmują zwycięzcy sektorów w kolejności uzależnionej od wagi
złowionych ryb (1 miejsce - zwycięzca sektora z największą wagą ryb, 2 miejsce
- zwycięzca sektora z drugą, co do wielkości wagą ryb i 3 miejsce - zwycięzca
sektora z najmniejszą wagą ryb),
 pozycje 4-6 zajmują uczestnicy konkursu zajmujący 2-gie miejsca w sektorach
w kolejności uzależnionej od wagi złowionych ryb,
 pozostałe pozycje ustala się w sposób analogiczny.
c) klasyfikacja w kat. weteran: w przypadku uczestników konkursu zakwalifikowanych do
kat. weteran liczba przyznanych punktów w klasyfikacji generalnej w kat. senior jest
jednocześnie liczbą zdobytych punktów w kat. weteran,
d) klasyfikacje generalne cyklu Grand Prix we wszystkich kategoriach prowadzone są bez
podziału na płeć.
Do klasyfikacji generalnej zaliczana jest suma wszystkich zdobytych przez uczestnika zawodów
punktów, pomniejszona o jeden najgorszy wynik w konkursie lub zerową liczbę punktów
za absencję. Wyjątek stanowi całkowita dyskwalifikacja wędkarza w jednym lub większej liczbie
konkursów, konkursy takie każdorazowo wliczają się do sumarycznej liczby punktów,
a za najgorszy wynik uznaje się następny najgorszy w kolejności.
Zasady przyznawania punktów bonusowych:
a) ustala się 2 typy punktów bonusowych; za frekwencję wędkarzy w konkursach z cyklu
Grand Prix i za frekwencję w ogłaszanych przez Koło akcjach i czynach społecznych
(dot. wyłącznie akcji powszechnych przeznaczonych dla wszystkich Członków Koła,
ogłaszanych corocznie w sposób zwyczajowo przyjęty),
b) punkty bonusowe za frekwencję w zawodach przyznawane są we wszystkich kategoriach
klasyfikacji generalnej w sposób następujący:
 dla uczestnika wszystkich konkursów – 15 pkt.,
 w przypadku absencji na jednym konkursie – 10 pkt.,
 w przypadku absencji na dwóch konkursach – 5 pkt.,
 punktów bonusowych za frekwencję nie przyznaje się, gdy liczba konkursów
zaliczanych do Grand Prix w roku nie przekroczy 7.
c) punkty bonusowe za udział w powszechnie ogłaszanych akcjach/czynach, o których
mowa w ust. 5 lit. a) przyznawane są w następujący sposób:
 za każdy jednorazowy udział – 5 pkt.,
 liczba punktów bonusowych w jednym sezonie nie może przekroczyć
1/2 maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w pojedynczym
konkursie tj.: 15 pkt.,
 punkty bonusowe nie są przyznawane w kat. junior i weteran,
d) maksymalna liczba punktów bonusowych zdobytych przez wędkarza w jednym sezonie
odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w jednym konkursie
tj.: 30 pkt.
Klasyfikacje generalne we wszystkich kategoriach są klasyfikacjami dodatnimi, tj. zwycięzcami
zostają wędkarze z największą liczbą zdobytych punktów w sezonie. W przypadku zdobycia
przez dwóch lub większą liczbę wędkarzy tej samej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji
generalnej decyduje większa sumaryczna masa złowionych ryb w konkursach zaliczanych do
cyklu Grand Prix.
Nagrodami uhonorowani zostają wędkarze sklasyfikowani:
a) w kat. junior na pozycjach 1-3,
b) w kat. weteran na pozycjach 1-3,
c) w kat. senior na pozycjach 1-5.

§ 7 Ustalenia końcowe
1. Zarząd Koła może wprowadzić w danym sezonie – bez podania przyczyn - odstępstwo od
zasad i liczby nagrodzonych wędkarzy pod warunkiem uprzedzenia Członków Koła o tym
fakcie jeszcze przed odbyciem pierwszego z konkursów zaliczanych do cyklu Grand Prix lub
rangi mistrzowskiej.
2. Zarząd Koła może wykluczyć wędkarza z klasyfikacji generalnej na wniosek sędziów
poszczególnych konkursów. Zarząd Koła niezwłocznie informuje wędkarza wykluczonego
z klasyfikacji generalnej o tym fakcie wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
3. W sprawach spornych decyduje Zarząd Koła po uprzednim zapoznaniu z uwagami stron.

