
Projekt regulaminu zawodów o tytuł „Wędkarz roku” 
 
 

Regulamin klasyfikacji „WĘDKARZ ROKU” w kole PZW nr 181 Wschowa – okręg Poznań 
-kategoria otwarta. 
 
1. Termin trwania: od 1 stycznia do 31 grudnia, corocznie (do odwołania) oznaczonych w 
harmonogramie zawodów na dany rok.  
 
2. Celem zawodów jest propagowanie sportu wędkarskiego, angażowanie członków Koła w 
działalność statutową i społeczną Związku. 
 
3. Klasyfikacja „Wędkarz Roku” stanowi podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu 
zawodów koła PZW nr 181 we Wschowie. W rankingu mogą uczestniczyć wszyscy 
członkowie koła, którzy wykupili składki za bieżący rok.  
 
5. Do klasyfikacji końcowej liczy się punktacja z zawodów, w których startować mogą 
wyłącznie członkowie koła. 
 
6. Punktacja:  
- Każdy cykl zawodów liczony jest osobno, 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 
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. 
Przykład 1: zawody spinningowe, udział bierze 10 zawodników. Czyli jeden sektor i punkty 
za 1m=100pkt, 2m=80pkt, ……,5m=60pkt ….. za 10m=35pkt. 
 



Przykład 2: zawody gruntowe, udział bierze 21 zawodników: sektor A=11 zawodników, 
sektor B=10 zawodników. Zwycięzcy sektora A oraz B otrzymują po 100pkt, 11 miejsce w 
sektorze A to 30pkt, a 10 miejsce w sektorze B to 35 pkt. 
 
Przykład 3. zawody spławikowe, udział bierze 36 zawodników: sektor A=12, B=12, C=12 
Zwycięzcy poszczególnych sektorów otrzymują: A=100pkt, B=100pkt, C=100pkt. 12 miejsce 
w sektorze to A=25 pkt, B=25pkt., C=25pkt. 
Przykładowa tabela z wynikami zawodów za rok. 
Imię nazwisko  spining  gruntowe spławikowe Wyniki końcowe 

pkt 100 0 50 150 Xiński waga x 0 2000 2000 3 miejsce 

pkt 65 25 60 150 Yotka waga x 1000 3000 4000 2 miejsce 

pkt 20 100 80 200 Zetka waga x 5000 7000 12000 1miejsce 

 
- Wynik końcowy stanowi: 
a/ suma punktów zdobytych w poszczególnych zawodach. O zajętym miejscu decyduje 
największa suma zdobytych punktów we wszystkich zawodach cyklu . 
 
b/ W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o 
wyższym miejscu decyduje: 
- większa ilość startów w zawodach, 
- jeżeli ilość zdobytych punktów i ilość startów w zawodach będzie równa, decyduje suma 5 
najlepszych wyników punktowych w całym cyklu zawodów 
- jeżeli ilość zdobytych punktów, ilość startów w zawodach, suma 5 najlepszych wyników 
punktowych w całym cyklu zawodów, będzie równa o wyższym miejscu decyduje łączna 
waga (masa) złowionych ryb. W przypadku równej wagi ryb zawodnicy otrzymują miejsce 
ex-aequo. 
 
7. Aktualny ranking współzawodnictwa, prowadzony na podstawie protokołów z zawodów 
będzie  publikowany na bieżąco na stronie internetowej Koła w zakładce „Wędkarz Roku”. 
 
8. Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł 
"Wędkarza Roku" w danym sezonie wędkarskim, dyplom, puchar z imienną dedykacją oraz 
nagrodę w postaci opłacenia składek wędkarskich na następny sezon wędkarski. 
 
9. Wędkarze, którzy zajęli miejsca 2 i 3 otrzymują dyplomy i nagrody pocieszenia.  
 
10. Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez 
organizatora oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  
11. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na Walnym Zebraniu Członków 
Koła na koniec sezonu. 


