Trzebinia 23-01-2020r.

REGULAMIN
Konkursu sportowego „Zawody Wędkarskie”
organizowanego przez Koło PZW Nr 122 w Trzebini
§ 1.
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Zawody Wędkarskie”, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Koła PZW
Nr 122 w Trzebini.
2. Konkursy są rozgrywanie w dyscyplinach: spławikowej, muchowej, spinningowej, gruntowej i mają
charakter mistrzowski lub rekreacyjny.
3. Konkursy przeprowadzane są w/g Regulaminów szczegółowych oraz Zasad Organizacji Sportu
Wędkarskiego.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formę oraz przebieg Konkursu.
§ 2.
1. Termin i czas konkursu każdorazowo ustala, organizator.
2. Zasady dla Konkursów opracowuje organizator i stanowią załączniki:
a. załącznik nr 1 – Regulamin Powołania Kadr Koła
b. załącznik nr 2 – Regulamin Nagradzania w Zawodach
c. załącznik nr 3 – Regulamin Super Mistrz Koła
d. załącznik nr 4 – Regulamin Wędkarz Koła
e. załącznik nr 5 – Regulamin Nagrody Komisji Sportowej
f. załącznik nr 6 – Regulamin zawodów spławikowo-gruntowych „Wiosna -2020”
g. załącznik nr 7 – Regulamin zawodów spławiakowo-gruntowych o Puchar im. L. Witkowskiego.
h. załącznik nr 8 – Regulamin zawodów spławikowo-gruntowych nocnych” Match-Grunt- 2020”
i. załącznik nr 9 – Regulamin zawodów spławikowo-gruntowych „Jesień – 2020”
§ 3.
Cele i zadania Konkursu:
1. Integracja środowiska wędkarskiego.
2. Upowszechnianie wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego.
3. Prowadzenie zdrowego trybu życia.
4. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.
§ 4.
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział członkowie PZW, niezrzeszeni członkowie innych organizacji
wędkarskich, w zależności od charakteru konkursu i zasad szczegółowych Konkursu.
2. Zgłoszenia przyjmowane są w stanicy wędkarskiej Koła, zgodnie
z Regulaminem i ogłoszeniem o terminie i czasie konkursu.
3. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska i imiona uczestników oraz nazwę organizacji, którą
reprezentują.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i
zasad rozgrywania konkursu oraz zgodą na publikację i wykorzystanie wizerunku za pomocą
środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.

§ 5.
Zasady nagradzania uczestników:
1. Klasyfikacja końcowa Konkursu zostanie ustalona zgodnie z ZOSW.
2. W konkursie, dla zwycięzców, przyznawane są nagrody honorowe (puchary, statuetki,
medale, dyplomy) oraz nagrody rzeczowe - wg załącznika
nr 2 – Regulamin Nagradzania w Zawodach.
3. Wręczenie nagród następuje w dniu zakończenia Konkursu lub na uroczystym zakończeniu
sezonu i ogłoszeniu wyników (termin ustalony przez organizatora).
4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wyznaczonym przez organizatora, pozostaje
ona własnością organizatora.

§ 6.
Nagrody w Konkursie:
a. Ilość nagród honorowych ustala organizator.
b. Ilość nagród rzeczowych – do 50% ilości uczestników.
c. Ustalenie wartości i ilości nagród należy do organizatora.
§ 7.
Udostępnienie Regulaminu i zasad Konkursu:
1. Pełna treść Regulaminu i zasad rozgrywania Konkursów wywieszane są
w siedzibie organizatora i na stronie internetowej koła www.pzwtrzebinia.eu.
2. Ogłoszenie o rozgrywaniu Konkursów wywieszane będą w siedzibie organizatora, tablicy
ogłoszeń Koła PZW Nr 122 na zalewie „Balaton”
oraz na stronie internetowej koła www.pzwtrzebinia.eu.
§ 8.
Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie komunikacji z
uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również przez publikacje wyników
Konkursu w środkach masowego przekazu i elektronicznych.
2. Zgoda na przetwarzanie danych wymienionych w § 7 pkt. 1, wyrażona jest
w § 4 pkt. 4.
§ 9.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników
Konkursu.
2. Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżeń szczegółowych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub finansowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez
uczestnika Konkursu nagrody z tytułu np. gwarancji lub rękojmi. Odpowiedzialność z tego
tytułu ponosi sprzedawca lub osoba, podmiot gospodarczy udzielający gwarancji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, zasad, terminu i czasu rozgrywania
Konkursu, o których powiadamia na tablicy ogłoszeń i odprawie przed rozpoczęciem
konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi regulaminami, zasadami, stosuje się przepisy
obowiązujące w PZW oraz prawie polskim.
6. Wszelkie sprawy, spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, zasadami
rozgrywania konkursów, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Koleżeński PZW lub sądy
właściwe dla siedziby organizatora.
7. Przepisy organizacji zawodów mistrzowskich określone są w ZOSW.
za Zarząd:
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REGULAMIN
Zał./nr 1

Powoływania kadr sportowych Koła PZW 122 w Trzebini
1. Zasady powoływania Kadr.
1.
Kadry sportowe Koła powoływane są na okres 1-roku, przez Zarząd Koła, na wniosek Komisji
Sportowej Koła.
2.
Kadry Koła mogą być powołane we wszystkich dyscyplinach wędkarskich.
3.
Poszczególne Kadry nie mogą przekroczyć 15 osób.
4.
W skład kadry zostają powołani:
• aktualny Mistrz koła,
• wędkarze nominowani przez komisję sportową na podstawie osiąganych wyników
sportowych.
5.
Spośród członków Kadry, na poszczególne zawody, zostaje wytypowana przez Komisję
Sportową, drużyna składająca się z najlepszych zawodników na podstawie:
• wyników, treningów,
• zaangażowanie w przygotowania do zawodów,
• osiąganych wyników sportowych.
W skład Komisji Sportowej wchodzą:
Gleń Jan, Sędzielowski Antoni, Malczyk Krzysztof, Kasprzyk Krzysztof, Lasoń Emil, Jopek Artur,
Kryszpin Stanisław, Piwowar Marek, Wróbel Henryk.
2.
Prawa członka:
Członek kadry ma prawo:
1. Reprezentowania swojego Koła w zawodach wędkarskich.
2. Korzystania ze sprzętu wędkarskiego będącego na stanie koła.
3. Otrzymywania pomocy finansowej określonej uchwałami Zarządu Koła i Komisji Sportowej.
Reprezentując swoje koło w zawodach wędkarskich pomoc finansowa może być wykorzystana na
zakup zanęt i przynęt, opłatę startowego, dojazdu na zawody.
4. Otrzymania ubioru reprezentacyjnego na zasadach określonych przez Komisję Sportową
i Zarząd Koła.
5. Pisemnej rezygnacji z członkostwa w Kadrze.
III. Obowiązki członka Kadry:
Członek Kadry ma obowiązek:
1. Godnego reprezentowania macierzystego Koła w zawodach, na które został wytypowany.
2. Aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do zawodów.
3. Pomoc drużynie w zawodach, do których nie został wytypowany.
4. Dbania o powierzony mu sprzęt wędkarski.
5. Doskonalenia swoich umiejętności w zakresie sportowego połowu ryb.
6. Dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami wędkarskimi z innymi wędkarzami, w celu promocji
i podnoszenia poziomu wędkarstwa sportowego.
7. Uczestniczenia w zebraniach członków Kadry.
8. Aktywnej pracy z młodzieżą.
9. Wywiązywania się z uchwał podjętych przez Zarząd Koła, Komisję Sportową Koła i Członków
Kadry.

IV. Członek Kadry zostaje z niej wykluczony lub zawieszony w prawach przez Zarząd Koła na
wniosek Komisji Sportowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gdy bez ważnej przyczyny nie uczestniczy w Mistrzostwach Koła.
W stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.
Narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
Łamie „Zasady Organizacyjne Sportu Wędkarskiego”.
Łamie i nie wywiązuje się z postanowień Komisji Sportowej i Zarządu Koła,
Członek Kadry nieobecny na zadeklarowanych zawodach (bez usprawiedliwienia) lub został
zdyskwalifikowania w zawodach zobowiązany jest do zwrotu kosztów dotacji (startowe, koszty
przejazdu).
Komisja Sportowa
Koła PZW 122 w Trzebini
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REGULAMIN
Zał./nr 2.

Nagradzania w zawodach
I.

Zawody Mistrzowskie:
▪ Spławikowe - seniorzy – 3 medale + 6 dyplomów.
▪ Spławikowe - kobiety, młodzież, junior i kadet – 3 medale + 6 dyplomy (na każdą
kategorię) ilość nagród zależna od frekwencji).
▪ Gruntowe Fedder – bez podziału na kategorie – 3 medale + 6 dyplomów.
▪ Spinningowe - bez podziału na kategorie – 3 medale + 6 dyplomów.
▪ Muchowe - bez podziału na kategorie – 3 medale + 6 dyplomów.
- Puchar i medale wręczane będą na następnych zawodach koła (grawerka
indywidualna dla każdego ze zwycięzców).

II.

Pozostałe zawody:
▪ Zawody spławikowo-gruntowe „Wiosna - 2020” …… nagrody rzeczowe.
▪ Zawody spławikowo-gruntowe o Puchar im. L. Witkowskiego…... 3 puchary/statuetki.
▪ Zawody spławikowo-gruntowe nocne „ Match- Grunt”... nagrody rzeczowe.
▪ Zawody spławikowo-gruntowe ”Jesień -2020”…... nagrody rzeczowe.
Ilość nagród rzeczowych nie może przekraczać jak do 50% w stosunku do liczby
startujących zawodników w danych zawodach.
▪
▪

Super Mistrz Koła:
Seniorzy – 3 puchary + 6 dyplomów
Kobiety, kadeci, juniorzy, młodzież – 1 puchar + 1 dyplom na kategorie.

▪

Wędkarz Koła:
Bez podziału na kategorie – 3 puchary + 6 dyplomów

III.

IV.
V.

Nagroda Komisji Sportowej:
Bez podziału na kategorie -1 puchar/statuetka + dyplom/dyplomy. (wg regulaminu)

Uwaga!
W przypadku nagród od sponsorów, nagrody przeznaczone zgodnie z życzeniem sponsora,
niezależnie od nagród przewidzianych powyższym Regulaminem.
W przypadku zmiany budżetu koła ilość nagród może ulec zmianie.

Komisja Sportowa
Koła PZW 122 w Trzebini
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REGULAMIN
Zał./nr 3.

„Super Mistrz Koła”
1. Zawody z cyklu mistrzostw Koła rozgrywane są zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego”
2. Do klasyfikacji spławikowego Super Mistrz Koła zalicza się zawody w dyscyplinach organizowanych
dla członków koła PZW 122 w Trzebini tj.
• Spławikowe Mistrzostwa Koła: seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów i kadetów.
• Spinningowe Mistrzostwa Koła,
• Muchowe Mistrzostwa Koła
• Gruntowe mistrzostwa w dyscyplinie Feeder.
3. Klasyfikacja do „Super Mistrz Koła” obliczana jest z wszystkich 4 mistrzostw koła zgodnie z
„ZOSW”. Odliczając jeden najsłabszy wynik.
4. Klasyfikacja Super Mistrz Koła prowadzona jest w kategoriach; seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów
i kadetów.
5. Warunkiem sklasyfikowania w Super Mistrz Koła jest uczestnictwo minimum w 3 zawodach
6. Nagrody klasyfikacji rocznej „Super Mistrz Koła” otrzymują zwycięzcy na Walnym Zgromadzeniu
Członków Koła;
• seniorzy – 3 puchary/statuetki + 6 dyplomów
• kobiety, młodzież, juniorzy i kadeci (każda kategoria oddzielnie) – 1 puchar + 3 dyplomy
7. Wędkarz zostaje skreślony z listy do klasyfikacji „Super Mistrz Koła” w danym roku za
nieprzestrzeganie:
Statutu,
- Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
- „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
- Został zdyskwalifikowany w którychkolwiek zawodach cyklu rocznego, za nieprzestrzeganie
regulaminu zawodów.
- W przypadku toczącego się postępowania przed Sądem Powszechnym lub Koleżeńskim PZW,
dotyczącego Ustawy o rybactwie lub RAPR i zakończonego wyrokiem skazującym,

REGULAMINY
Zał./nr 4

Wędkarz Koła
Do punktacji o miano „Wędkarz Koła” koła PZW 122 w Trzebini za dany rok,
są zaliczone zawody;
1.
Zawody spławikowo-gruntowe „Wiosna -2020”
2.
Zawody muchowe o Mistrzostwo Koła
3.
Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła
4.
Zawody gruntowe o Mistrzostwo Koła ‘Feeder”
5.
Zawody spinningowe o Mistrzostwo Koła
6.
Zawody spławikowo-gruntowe o „Puchar im. L. Witkowskiego”
7.
Zawody spławikowo-gruntowe nocne „Match-Grunt – 2020”
8.
Zawody spławikowo-gruntowe „Jesień - 2020”
1.
2.
3.
4.

Do klasyfikacji zaliczane są wyniki 8 zawodów odliczając 2 najsłabsze wyniki.
Warunkiem sklasyfikowania w Wędkarz Koła jest uczestnictwo minimum w 6 zawodach
Wyniki klasyfikacji Wędkarz Koła ustala się zgodnie z przepisami ZOSW.
Nagrody honorowe – 3 puchary oraz 6 dyplomów, wręczone po zakończeniu sezonu na Walnym
Zgromadzeniu Członków Koła.

5. Wędkarz zostaje skreślony z listy klasyfikacji „Wędkarz Koła” w danym roku za
nieprzestrzeganie:
• Statutu,
• Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
• „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”
• Został zdyskwalifikowany w którychkolwiek zawodach za nieprzestrzeganie regulaminów.
• W przypadku toczącego się postępowanie przed Sądem Powszechnym lub Koleżeńskim PZW,
dotyczącego Ustawy o rybactwie lub RAPR i zakończonego wyrokiem skazującym,
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REGULAMINY
Zał./nr 5.

Nagroda Komisji Sportowej
1. Dotyczy Kadry koła PZW 122 w Trzebini w dyscyplinie spławikowej, spinningowej
i muchowej.
2. Obejmuje starty w zawodach oficjalnie zgłoszonych przez koło PZW 122 w Trzebini i zatwierdzonych
na wniosek Komisji Sportowej przez Zarząd Kola.
Na szczeblu:
• Kraju
• Okręgu Katowice
• Rejonu II
• Towarzyskich
3. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnika lub (drużyny) reprezentującego-(cej)
Koło na wniosek Komisji Sportowej zatwierdzonej przez
Zarząd Koła
4. Nagroda honorowa:
1 puchar + 1 dyplom (lub dla całej drużyny), wręczone po zakończeniu sezonu na Walnym
Zgromadzeniu Członków Koła.

REGULAMIN
Zał./nr 6

Zawodów spławikowo-gruntowe „Wiosna - 2020”
1. Zawody są jednoturowe, trwają 4-6 godzin i są organizowane bez podziału na kategorie.
2. W zawodach łowimy 2-ma wędkami zgodnie z RAPR i ZOSW.
Z wyłączeniem wędki tak zwanej tyczki-skróconego zestawu.
3. Pozostałe przepisy nie ujęte powyżej regulują przepisy RAPR i ZOSW.
4. Zawody są zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz Koła” Koła PZW nr 122 Trzebinia.

REGULAMIN
Zał./nr 7

Zawodów spławikowo-gruntowe o „Puchar im. L. Witkowskiego”
1. Zawody są jednoturowe, trwają 4-6 godzin i są organizowane bez podziału na kategorie.
2. Celem organizacji zawodów jest popularyzacja oraz doskonalenie tych technik połowu ryb.
3. W zawodach łowimy 2-ma wędkami z kołowrotkami - metodą spławikową lub gruntową -drgająca
szczytówka t/z Feeder (zestaw z koszyczkiem zanętowym).
4. Pozostałe przepisy nie ujęte powyżej regulują przepisy RAPR i ZOSW tak jak w metodzie spławikowej i
gruntowej - Feeder.
5. Wyniki ustala się zgodnie z przepisami ZOSW
6. Zawody są zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz Koła” Koła PZW nr 122 Trzebinia.
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REGULAMIN
Zał./nr 8

Zawodów spławikowo-gruntowych nocnych „Match – Grunt 2020”
1. Zawody są jednoturowe, trwają 6-8 godzin i są organizowane bez podziału na kategorie.
2. Celem organizacji zawodów jest popularyzacja oraz doskonalenie tych technik połowu ryb.
3. W zawodach łowimy 2-ma wędkami z kołowrotkami - metodą spławikową lub gruntową -drgająca
szczytówka t/z Feeder (zestaw z koszyczkiem zanętowym).
a. Nęcenie dozwolone jest przy pomocy procy lub koszyczka zanętowego po sygnale „Start”.
b. Zabronione jest całkowicie nęcenie i donęcanie kulami uformowanymi ręcznie lub innymi
urządzeniami.
c. Całkowity zakaz używania i posiadania podczas zawodów wędzisk typu bat
i skrócony zestaw (tyczka).
4. Pozostałe przepisy nie ujęte powyżej regulują przepisy RAPR i ZOSW tak jak w metodzie spławikowej i
gruntowej - Feeder.
5. Wyniki ustala się zgodnie z przepisami ZOSW
6. Zawody są zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz Koła” Koła PZW nr 122 Trzebinia.

REGULAMIN
Zał./nr 9

Zawodów spławikowo-gruntowych „Jesień – 2020”
5. Zawody są jednoturowe, trwają 4-6 godzin i są organizowane bez podziału na kategorie.
6. W zawodach łowimy 2-ma wędkami zgodnie z RAPR i ZOSW.
Z wyłączeniem wędki tak zwanej tyczki-skróconego zestawu.
7. Wymiar ochronny dla okonia 20 cm.
8. Pozostałe przepisy nie ujęte powyżej regulują przepisy RAPR i ZOSW.
9. Zawody są zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz Koła” Koła PZW nr 122 Trzebinia.

Komisja Sportowa
Koła PZW 122 w Trzebini

