
(Projekt) 
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  GRAND PRIX 

-  Koła PZW nr 181 Wschowa 
  
1. Zawody Grand Prix Koła mają na celu  popularyzację sportu wędkarskiego, integrację środowiskową wędkarzy i ich rodzin 
oraz mobilizację członków Koła do większej aktywności sportowej i społecznej. 
2. Zawody z cyklu „Grand Prix – Koła PZW nr 181 we Wschowie” organizowane są w dyscyplinie spławikowej i gruntowej, z 
podziałem na kategorie: 
- kobiety 
- kadeci i juniorzy 
- seniorzy 
Do punktacji nie są zaliczane zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła. 
 
3.  Zawody  „Grand Prix” rozgrywane są w cyklu rocznym wg terminarza na dany rok kalendarzowy. 
 
4.  Prawo startu w zawodach mają wszyscy wędkarze zrzeszeni w Kole nr 181, którzy opłacili składki za dany rok. 
 
5. Wszystkie zawody cyklu GPx rozgrywane są sektorowo. Zdobyte punkty sektorowe liczone są do klasyfikacji GPx. 
 
6. Punktacja: - Każdy cykl zawodów liczony jest osobno (spławikowe, gruntowe), według tzw. punktacji dodatniej z podziałem na 
sektory. Przy nieparzystej liczbie zawodników sektor A zawsze będzie większy. 
 Przykład: 21 zawodników sektor A=11 sektor B=10 
 - Ilość sektorów uzależniona jest od ilości zawodników na danych zawodach: 
a/ 15 i mniej zawodników 1 sektor  
b/ 16 do 30 zawodników 2 sektory  
c/ 31 do 45 zawodników 3 sektory  
d/ podział zawodników na sektory następuje w wyniku losowania przed zawodami. - Zdobyte punkty w każdym sektorze 
przedstawia poniższa tabela:  
 

Zajęte miejsce w sektorze Zdobyte punkty w 
zawodach oraz do GPx 

1 100 
2 80 
3 70 
4 65 
5 60 
6 55 
7 50 
8 45 
9 40 
10 35 
11 30 
12 25 
13 20 
14 15 
15 10 

 
- Za nieobecność na zawodach ZERO punktów. 
- Za brak ryby, bez względu na zajęte miejsce w sektorze, 5 punktów. 
Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że 4 zawodników złowiło taką samą ilość ryb w jednym sektorze np.: po 5 000g a pozostałych 
wyniki są mniejsze to zajmują oni pierwsze 4 miejsca w sektorze, a punkty liczone są wg wzoru: punkty za 1miejsce+ punkty za 
4miejsce dzielone przez 2. Czyli za zajęcie miejsc od 1 do 4 zawodnicy otrzymują po 82,5pkt a pozostali od 5 miejsca wg 
wskazań w tabeli. 
 
Przykładowe wyniki z zawodów w 2 sektorach: 
 

Sektor A Sektor B 

Zawodnik Waga ryb 
Punkty sektorowe 
w zawodach oraz 

do GPx 
Zawodnik Waga ryb 

Punkty sektorowe 
w zawodach oraz 

do GPx 
1.A 10000 100 1.Aa 9500 100 
2.B 9700 80 2.Bb 9400 80 
3.C 9300 70 3.Cc 9200 70 
4.D 9200 65 4.Dd 9100 65 
5.E 7000 60 5.Ee 8500 60 
6.F 6900 55 6.Ff 7000 55 
7.G 4400 50 7.Gg 6000 50 
8.H 0 5 8.Hh 4400 45 



 
Na podstawie tych wyników ustala się zajęte miejsca w zawodach według punktów sektorowych ( im więcej punktów 
sektorowych tym lepsze miejsce w zawodach ); przy równej ilości punktów  sektorowych wyższe miejsce zajmuje zawodnik z 
większą wagą złowionych ryb 

Zajęte 
miejsce w 
zawodach 

Zawodnik Waga ryb Punkty 
sektorowe 

1 A 10000 100 _____(A) 
2 Aa 9500 100 __ (B) 
3 B 9700 80 ______ (A) 
4 Bb 9400 80 ___  (B) 
5 C 9300 70 ______ (A) 
6 Cc 9200 70 ___  (B) 
7 D 9200 65 ______ (A) 
8 Dd 9100 65 ____ (B) 
9 Ee 8500 60 ____ (B) 
10 E 7000 60 ______ (A) 
11 Ff 7000 55 ____(B) 
12 F 6900 55  ______(A) 
13 Gg 6000 50 ____ (B) 
14 G 4400 50 ______ (A) 
15 Hh 4400 45 ____ (B) 
16 H 0 5  ______(A) 

 

 
7. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie 
przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu – rzucaniem zanęty i holowaniem ryb . Wszystkie czynności 
powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.  
Zabrania się: 
 – wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów, 
  – używanie echosond,  
– używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, 
 Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy i organizacji stanowiska w kategorii kobiet i kadetów. 
 
8. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów  nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.  
Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania 
się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które 
mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy 
wędki i podać napoje chłodzące. 
 
3.14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:  
W turze zawodów: 
– wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,  
– zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, nęcenie ryb przed sygnałem do 
nęcenia,  
– nęcenie zanętą ciężką w czasie trwania zawodów oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty lekkiej mimo jednokrotnego 
zwrócenia uwagi przez sędziego, 
– łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego, 
– używanie echosond  
– używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, 
– przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym, 
– nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej. 
  
W całych zawodach: 
– stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w 
czasie trwania zawodów, 
– nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po 
jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego), 
 


