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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy regulamin, stanowi system wyłaniania kadry okręgu i zasady rozgrywania 

indywidualnych i druŜynowych mistrzostw okręgu. Został opracowany na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów - ustalonych przez Główny Kapitanat Sportowy i zatwierdzonych przez 
ZG PZW, dotyczących organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego /Zasady Organizacji 
Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (ZOWSK)/. Stanowią ich rozwinięcie, uszczegółowienie 
i regulują funkcjonowanie sportu wędkarskiego w odniesieniu do specyfiki Okręgu Mazowieckiego 
PZW. 

 
1.1. Przepisy mają zastosowanie do wędkarskich zawodów sportowych rozgrywanych 

w dyscyplinach wędkarskich, kategoriach wiekowych i klasyfikacjach wyszczególnionych 
w ZOWSK Cz. II rozdział 1. 

1.2. Wszystkie zawody rozgrywane i punktowane będą według aktualnie obowiązujących ZOWSK. 
1.3.  Liczba zawodów ustalana przez Okręgowy Kapitanat Sportowy /OKS/ po zatwierdzeniu przez 

Zarząd Okręgu będzie zamieszczana na stronie internetowej okręgu, w formie kalendarza 
imprez sportowych w Okręgu Mazowieckim. 

1.4. W zawodach okręgowych w klasyfikacji indywidualnej prawo startu mają członkowie Okręgu 
Mazowieckiego zgłoszeni przez kluby i koła, natomiast w klasyfikacji druŜynowej członkowie 
klubów i kół zrejestrowanych w Okręgu Mazowieckim. 

1.5. Kadrę Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie stanowi grupa najlepszych zawodników. 
Członkiem kadry okręgu jest zawodnik będący członkiem Okręgu Mazowieckiego, który został 
powołany do składu kadry Okręgu w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Zarząd Okręgu 
Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.  

1.6.   Poza wynikiem liczbowym do kadry okręgu w wyŜszej kategorii wiekowej powołani zostają 
Mistrzowie Okręgu niŜszych kategorii wiekowych o ile w roku poprzedzającym powołanie       
ukończyli limit wieku dla swojej kategorii wiekowej.  

1.7.   Zawodnik posiada status członka kadry Okręgu od dnia powołania, do dnia powołania nowej 
         kadry lub odwołania, bądź skreślenia z listy członków kadry Okręgu.                 
1.8.  Zawodnik w czasie jednego roku, moŜe startować w składzie tylko jednej druŜyny danej 
         dyscypliny. 
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DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA  
W Okręgu Mazowieckim w dyscyplinie spławikowej rozgrywane są wieloturowe Mistrzostwa 

Okręgu Mazowieckiego. Składają się one z cyklu zawodów zwanych eliminacjami. Oprócz 
wieloturowych Mistrzostw Okręgu rozgrywane będą zawody z cyklu Grand Prix Okręgu. Zawody 
w wędkarstwie spławikowym rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej i druŜynowej. 

Imienne i druŜynowe zgłoszenia zawodników będą przyjmowane przez Okręg wyłącznie 
poprzez Koła i Kluby z jednoczesnym dokonaniem opłaty startowej. Wysokość opłaty określana 
będzie w komunikacie. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie Kadry Narodowej i Kadry 
Okręgu Mazowieckiego dyscypliny spławikowej, juniorzy, kobiety i kadeci. 
 
KLASYFIKACJE 

1. Klasyfikacja indywidualna. 

Zawody w wędkarstwie spławikowym będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej 
i druŜynowej, w kategoriach wiekowych: seniorów (męŜczyzn, kobiet), młodzieŜy (juniorów, 
juniorek) oraz kadetów (dzieci). 
1.1. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 

- seniorzy (męŜczyzn i kobiet):  powyŜej 22 lat; 
- młodzieŜ:      do 22 lat (U 22) / kategoria istnieje do chwili    
                                                                        wprowadzenia zmian przez ZG PZW/; 
- juniorzy:     do 18 lat (U 18); 
- kadeci:     do 14 lat (U14). 

1.2. Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, 
o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku. 

Junior, juniorka ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii, w rocznym cyklu zawodów. 
Zawodnicy młodszej kategorii mają prawo startu w starszej kategorii (o jedną kategorię wyŜej) 
wówczas, gdy w tej kategorii, w danym roku rozpoczęli eliminacje. Jedynym wyjątkiem 
od powyŜszej zasady jest kategoria kadetów, w której zawodnik ma prawo startu i nagradzania 
jednocześnie w swojej kategorii i kategorii juniorów w rocznym cyklu zawodów. 

1.3. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich 
turach o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego - klasyfikacja ujemna sektorowa. 

1.4. W klasyfikacji końcowej odlicza się najsłabszy wynik z tur zawodów eliminacyjnych 
o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu.  

1.5. W przypadku równej liczby punktów postępuje się zgodnie z klasyfikacją w zawodach 
wieloturowych ujętych w ZOWSK. 

 
2. Klasyfikacja dru Ŝynowa. 
 
2.1. Skład druŜyny stanowi: 6 zawodników, w tym: 3 męŜczyzn, 1 kobieta, 1 młodzieŜ (U22) 

i 1 junior (U18). 
2.2. Do klasyfikacji druŜynowej zaliczyć moŜna udział druŜyny w składzie minimum 4 osobowym. 
2.3. Wyniki druŜyny oblicza się wg zajętych miejsc zawodników w poszczególnych sektorach. 
2.4. Za brak zawodnika w sektorze druŜyna otrzymuje tyle pkt. ilu jest zawodników w najliczniej 

obsadzonym sektorze danej kategorii w zawodach plus 1 pkt. 
2.5. Suma miejsc poszczególnych zawodników w sektorach stanowi podstawę do obliczenia 

wyników druŜyny w poszczególnych zawodach. 
2.6. Podstawą klasyfikacji druŜynowej jest suma miejsc zajętych przez druŜynę we wszystkich 

turach zawodów eliminacyjnych o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego - 
klasyfikacja ujemna. 
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2.7. W przypadku równej liczby punktów zajęte miejsce ustala się zgodnie z zasadami klasyfikacji 
zawodów wieloturowych ujętych w ZOWSK. 

 
 
3. Wyłanianie mistrza i kadry okr ęgu 
 
3.1. Kadrę Okręgu w poszczególnych kategoriach wyłania się z klasyfikacji rocznej z tur 

Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i zawodów Grand Prix Okręgu Mazowieckiego. 
3.2. Mistrza Okręgu wyłania się z cyklu zawodów o Mistrzostwo Okręgu. 
3.3. Liczba zawodników kadry w poszczególnych kategoriach wynosi: 

- męŜczyźni    - 10 zawodników; 
- kobiety   - 5 zawodniczek; 
- juniorzy U22   - 5 zawodników; 
- juniorzy U18   - 5 zawodników; 
- kadeci U14   – 5 zawodników. 
 

Okręg Mazowiecki wysyłając członków kadry Okręgu na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski 
moŜe za nich pokryć : 

-  opłatę startową w wysokości określonej przez organizatora; 
- noclegi i wyŜywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika razy liczba dób. 
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II.  DYSCYPLINA SPINNINGOWA 

W Okręgu Mazowieckim w dyscyplinie spinningowej rozgrywane są wieloturowe Mistrzostwa 
Okręgu, będące równieŜ podstawą do wyłonienia kadry seniorów i juniorów. Zawody w wędkarstwie 
spinningowym rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów oraz druŜynowej 
Kół i Klubów. Zgodnie z ZOWSK wyłonieni mistrzowie w kategorii seniorów, juniorów, 
jak równieŜ mistrzowska druŜyna, reprezentują Okręg na Mistrzostwach Polski w bieŜącym roku 
kalendarzowym. Imienne i druŜynowe zgłoszenia zawodników będą przyjmowane przez Okręg 
wyłącznie poprzez Koła i Kluby, z jednoczesnym dokonaniem opłaty startowej. Wysokość opłaty 
startowej określana będzie w komunikacie. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie kadry 
narodowej i kadry Okręgu Mazowieckiego w dyscyplinie spinningowej, kobiety i juniorzy oraz 
Mistrz Juniorów z ubiegłego roku o ile przechodzi do kategorii seniorów. 
 

1. Spinningowe Zawody Eliminacyjne. 

1.1. Okręgowe Zawody Spinningowe mogą być organizowane, jako jedno lub dwudniowe. 
W zawodach jednodniowych rozgrywanych w jednej turze z uwagi na duŜą liczbę startujących 
obowiązuje podział na trzy sektory. Zawody dwudniowe rozgrywane będą jako trzyturowe, 
trzysektorowe. 

1.2. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umoŜliwiającym 
zgłoszenie zawodników i druŜyn do Mistrzostw Polski. 

1.3. Liczba zawodów i tur kaŜdego roku ustalana będzie przez OKS i podawana w kalendarzu 
imprez i zawodów Okręgu Mazowieckiego. 

1.4. Ze względów organizacyjnych zawody dla juniorów będą rozgrywane w terminach i miejscach 
przyjętych dla seniorów w sektorach gwarantujących maksimum bezpieczeństwa. 

1.5. Zawody eliminacyjne dla juniorów przeprowadzane są wyłącznie z brzegu. 
1.6. Zawody Eliminacyjne seniorów mogą być przeprowadzone z brzegu lub z łodzi. 
1.7. Losowanie sektorów lub łodzi przeprowadzane będzie zgodnie z ZOWSK w sposób 

komputerowy. Z powodów organizacyjnych losowanie będzie dokonywane w siedzibie 
Zarządu Okręgu w godz. 13.00-14.00 w ostatni roboczy wtorek poprzedzający zawody. W tym 
samym dniu wyniki losowań opublikowane będą na stronie internetowej Okręgu. 

1.8. W losowaniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Kół i Klubów startujących w zawodach. 
 
KLASYFIKACJE. 

1. Klasyfikacja indywidualna. 

1.1. Zawody w wędkarstwie spinningowym będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, 
w kategoriach wiekowych seniorów i juniorów. 

1.2. Roczna klasyfikacja seniorów ustalona zostanie na podstawie wyników sektorowych 
uzyskanych przez zawodników w zawodach Eliminacyjnych do Mistrzostw Okręgu 
Mazowieckiego. 

1.3. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich 
turach zawodów eliminacyjnych o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego – obliczana jak w GPx 
Polski. 

1.4. W klasyfikacji końcowej odlicza sie najsłabszy wynik z tur zawodów eliminacyjnych 
o Mistrzostwo Okręgu. 
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1.5. Klasyfikacja końcowa będzie jedyną podstawą do wyłonienia Mistrza Okręgu Mazowieckiego 
i Kadry Okręgu Mazowieckiego. Wyłoniona na rok następny Kadra Okręgu Mazowieckiego 
w wędkarstwie spinningowym seniorów liczy dziesięciu zawodników, łącznie z Mistrzem 
Okręgu. 

1.6. Podstawę klasyfikacji juniorów stanowi uzyskana przez nich suma punktów we wszystkich 
turach o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego – obliczana jak w GP Polski. 

1.7. Klasyfikacja końcowa będzie jedyną podstawą do wyłonienia Mistrza Okręgu Mazowieckiego 
Juniorów i Kadry Okręgu Mazowieckiego Juniorów. 

1.8. Wyłoniona na rok następny Kadra Okręgu Mazowieckiego Juniorów w wędkarstwie 
spinningowym liczy sześciu zawodników łącznie z Mistrzem Okręgu Juniorów. 

 
2. Klasyfikacja dru Ŝynowa. 

 
2.1. W klasyfikacji druŜynowej udział biorą trzyosobowe druŜyny seniorów reprezentujące koła 

i kluby Okręgu Mazowieckiego. 
2.2. Roczna klasyfikacja druŜyn ustalona zostanie na podstawie wyników ze wszystkich zawodów 

eliminacyjnych. 
2.3. DruŜyna zwycięska otrzymuje tytuł DruŜyny Mistrzowskiej z prawem startu w DruŜynowych 

Klubowych Mistrzostwach Polski (DKMP). W druŜynie zgłoszonej do startu w DKMP musi być 
przynajmniej dwóch zawodników uczestniczących w rywalizacji okręgowej. 

 
3. Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Amatorów. 

3.1. Wprowadza się Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Amatorów, jako stałą imprezę 
do kalendarza okręgowego. 

3.2. 3.2. Za zawodnika - amatora uwaŜa się wędkarza, który: 
- nie posiada licencji zawodniczej; 
- w danym roku kalendarzowym nie wystartuje w zawodach Eliminacyjnych o Mistrzostwo 

Okręgu Mazowieckiego. 
3.3. Zasady organizacyjne, w tym liczbę tur, sektorów itp., w zaleŜności od liczby zgłoszonych 

zawodników, będzie corocznie określał OKS. 
3.4. Zwycięzcy za miejsca I – VI otrzymają: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
3.5. Mistrz Amatorów zwolniony zostanie w następnym roku kalendarzowym z opłaty startowej 

w zawodach o Mistrzostwo Amatorów Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie spinningowym. 
Okręg Mazowiecki wysyłając członków Kadry Okręgu na Mistrzostwa Polski lub Grand Prix 

Polski moŜe za nich pokryć: 
- - opłatę startową w wysokości ustalonej przez organizatora; 
- - noclegi i wyŜywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika razy ilość dób. 

PowyŜsze dotyczy równieŜ zawodników wchodzących w skład DruŜynowego Mistrza Okręgu 
Mazowieckiego, kierowanego do udziału w DKMP. 
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III.  DYSCYPLINA MUCHOWA 

W dyscyplinie muchowej rozgrywane będą wieloturowe Mistrzostwa Okręgu 
Mazowieckiego. Składają się one z cyklu zawodów zwanych eliminacjami o Mistrzostwo Okręgu 
Mazowieckiego. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej – seniorów i juniorów. 

 
1. Zawody eliminacyjne o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego. 

Zawody eliminacyjne o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego organizowane będą jako jedno 
lub dwuturowe, zaleŜnie od miejsca i terminu ich rozgrywania. Łącznie z zawodami eliminacyjnymi 
seniorów rozgrywane będą zawody dla juniorów (jeŜeli liczba zgłoszonych juniorów będzie 
nie mniejsza niŜ trzech zawodników). 
KLASYFIKACJE. 

2. Klasyfikacja indywidualna. 

2.1. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich 
turach zawodów eliminacyjnych Okręgu Mazowieckiego - klasyfikacja ujemna sektorowa. 

2.2.  WyŜej wymieniona klasyfikacja będzie podstawą do wyłonienia: 
- mistrza Okręgu Mazowieckiego seniorów; 
- mistrza Okręgu Mazowieckiego juniorów; 
- sześcioosobowej Kadry Okręgu Mazowieckiego seniorów w wędkarstwie muchowym, która 

reprezentować będzie Okręg Mazowiecki w roku następnym. 
 
3. Zasady powoływania reprezentacji na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski. 

3.1. Skład kadry OM stanowi pierwszych sześciu zawodników według klasyfikacji końcowej, 
o ile zadeklarują chęć startu w zawodach GP Polski. JeŜeli zawodnik z pierwszej „szóstki” nie 
zadeklaruje chęci startu, do kadry automatycznie wchodzi następny w kolejności. 

3.2. Skład druŜyny na zawody GP Polski stanowi trzech zawodników. Skład ten ustalany jest 
z zawodników kadry. Dopuszcza się dobranie zawodników spoza kadry – osobę tę proponuje 
przewodniczący dyscypliny, a zatwierdza OKS. 

3.3. Bezwzględne pierwszeństwo w powoływaniu do składu druŜyny na zawody GP Polski 
ma aktualny Mistrz Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie muchowym. 

3.4.  Skład druŜyny na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski przedstawia Przewodniczący Komisji 
Muchowej, a zatwierdza OKS. 

3.5.  Okręg Mazowiecki wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski pokrywa 
za nich startowe w wysokości ustalonej przez organizatora. 
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IV.  DYSCYPLINA MORSKA 

W Okręgu Mazowieckim PZW, w wędkarstwie morskim rozgrywane są następujące zawody: 
- Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego; 
- Grand Prix Okręgu Mazowieckiego, 

które rozgrywane są, jako zawody dwuturowe w klasyfikacji indywidualnej i druŜynowej. 
 

1. Mistrzostwa Okr ęgu Mazowieckiego i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie 
morskim. 

 
2.1. Imienne i druŜynowe zgłoszenia zawodników będą przyjmowane przez Komórkę Sportu Okręgu 

Mazowieckiego wyłącznie poprzez Koła i Kluby z jednoczesnym dokonaniem opłaty Startowej. 
Wysokość opłaty startowej zwolnieni są członkowie Kadry Narodowej i Kadry Okręgu 
Mazowieckiego w dyscyplinie morskiej. Opłata startowa obejmuje wyłącznie koszty rejsów i 
dodatkowe koszty związane z organizacja zawodów. Nie obejmują natomiast przejazdu, 
noclegów i wyŜywienia, które zawodnicy pokrywają we własnym zakresie. 

2.2. Prawo startu w Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW mają: 
- członkowie Kadry Okręgu Mazowieckiego PZW  po złoŜeniu pisemnego zgłoszenia; 
- członkowie Kół i Klubów będący członkami Okręgu Mazowieckiego PZW. 

2.3. Ze względu na specyfikę zawodów i ograniczoną liczbę miejsc o prawie startu decydować 
będzie kolejność zgłoszeń wraz z opłatą startową. 

 
KLASYFIKACJE. 

2. Klasyfikacja indywidualna. 

3.1. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich turach 
zawodów morskich Okręgu Mazowieckiego – klasyfikacja ujemna sektorowa. 

3.2. W klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich tur. W przypadku równej liczby punktów 
sektorowych brane są pod uwagę: 
- wyŜsze miejsca w poszczególnych turach; 
- łączna długość złowionych ryb; 
- najdłuŜsza ryba. 

3.3. Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim stanowi pierwszych ośmiu zawodników 
z czterech ostatnich tur zawodów organizowanych przez Okręg Mazowiecki. 

3.4. Zawodnicy ci muszą wyrazić pisemną chęć reprezentowania Okręgu Mazowieckiego PZW w 
zawodach Ogólnopolskich w następnym roku. 

 
3. Klasyfikacja dru Ŝynowa 

3.1. W Okręgu Mazowieckim prowadzona jest klasyfikacja druŜynowa. W Mistrzostwach i Grand Prix 
Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie morskim biorą udział 3 osobowe druŜyny Kół i Klubów.  

3.2. Z tych druŜyn na podstawie osiągniętych wyników wyłaniany jest: 
- DruŜynowy Mistrz Okręgu Mazowieckiego; 
- I DruŜynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego; 
- II DruŜynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego. 

 
Zasady powoływania reprezentacji Okręgu Mazowieckiego na Mistrzostwa Polski i Gpx Polski. 

4. Mistrzostwa Polski. 
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4.1 W zaleŜności od moŜliwości finansowych Okręg Mazowiecki PZW w Mistrzostwach Polski 
reprezentowana jest jedna do trzech druŜyn. Prawo startu w druŜynie Okręgu Mazowieckiego 
maja wyłącznie członkowie tego Okręgu. 

4.2  Skład druŜyn typowany jest przez przewodniczącego dyscypliny morskiej i zatwierdzany przez 
OKS. 

4.3 W pierwszej druŜynie powinien znajdować się aktualny Mistrz Okręgu oraz dwóch zawodników 
z Kadry Okręgu. 

4.4 W skład kolejnych druŜyn wchodzą członkowie Kadry Okręgu i w zaleŜności od potrzeb 
zawodnicy z pierwszej 10 aktualnych Mistrzostw Okręgu bądź Kadry Narodowej. 

 
5. Grand Prix Polski 

5.1. Reprezentację Okręgu Mazowieckiego na zawody Ogólnopolskie typuje przewodniczący dyscypliny 
morskiej spośród Kadry Okręgu którzy spełniają wymogi określone w komunikacie wydanym przez 
Organizatora. 

5.2. Okręg Mazowiecki PZW wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski moŜe 
za nich pokryć: 
- startowe w wysokości określonej przez organizatora; 
- noclegi i wyŜywienie w kwocie do 80,00 zł. za jedną dobę.  
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V. DYSCYPLINA PODLODOWA 

W Okręgu Mazowieckim PZW rozgrywane są następujące zawody w wędkarstwie podlodowym: 
- Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego (MO) w wędkarstwie podlodowym - klasyfikacja 

indywidualna i druŜynowa; 
- Grand Prix Okręgu Mazowieckiego (GPX)w wędkarstwie podlodowym - klasyfikacja 

indywidualna i druŜynowa. 
1. Mistrzostwa Okr ęgu Mazowieckiego i Grand Prix Okr ęgu Mazowieckiego w 

wędkarstwie podlodowym 
 

1.1. Imienne i druŜynowe zgłoszenia zawodników będą przyjmowane przez Okręg wyłącznie 
poprzez Koła i Kluby z jednoczesnym dokonaniem opłaty startowej.  

1.2. Wysokość opłaty startowej określana będzie w komunikacie.  
1.3. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie Kadry Narodowej i Kadry Okręgu Mazowieckiego 

w dyscyplinie podlodowej.  
1.4. Opłata startowa nie obejmuje kosztów przejazdu, noclegów i wyŜywienia, które zawodnicy 

pokrywają we własnym zakresie. 
1.5. Prawo startu w Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW mają: 

- członkowie kadry Okręgu Mazowieckiego PZW po złoŜeniu pisemnego zgłoszenia; 
- członkowie Kół i Klubów będący członkami Okręgu Mazowieckiego. 

 
2. Klasyfikacja indywidualna 

2.1. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich 
turach zawodów podlodowych organizowanych w danym roku przez Okręg Mazowiecki – 
klasyfikacja sektorowa ujemna. 

2.2. Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie podlodowym stanowi ośmiu pierwszych 
zawodników z czterech ostatnich tur zawodów organizowanych przez Okręg Mazowiecki. 

2.3.  Zawodnicy ci muszą wyrazić pisemną chęć reprezentowania Okręgu Mazowieckiego PZW 
w zawodach Ogólnopolskich w następnym roku. 

 

3. Klasyfikacja dru Ŝynowa 

3.1. W Okręgu Mazowieckim w wędkarstwie podlodowym prowadzona jest klasyfikacja druŜynowa. 
3.2. W Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie podlodowym biorą udział 

trzyosobowe druŜyny Kół i Klubów.  
3.3. Z tych druŜyn na podstawie osiągniętych wyników wyłaniany jest: 

- DruŜynowy Mistrz Okręgu Mazowieckiego; 
- I DruŜynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego; 
- II DruŜynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego  

 
4. Zasady powoływania reprezentacji Okr ęgu na Mistrzostwa Polski i zawody cyklu 

Grand Prix Polski. 
 
4.1. DruŜyna podlodowa, na zawodach krajowych składa się z 3 zawodników. 
4.2. Na zawody krajowe Okręg Mazowiecki deleguje od 1 do 3 druŜyny, z czego: 

- pierwsza druŜyna – Mistrz Okręgu, oraz dwóch  zawodników z Kadry Okręgu. 
- w skład kolejnych druŜyn wchodzą członkowie Kadry Okręgu i w zaleŜności od potrzeb 

zawodnicy z pierwszej dziesiątki aktualnych Mistrzostw Okręgu, Kadry Narodowej i 50 GPX 
Polski z poprzedniego roku. 
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4.3. Skład druŜyn typowany jest przez przewodniczącego dyscypliny podlodowej i zatwierdzony 
przez OKS. 

4.4. Okręg Mazowiecki PZW wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski 
moŜe za nich pokryć: 

- startowe w wysokości określonej przez organizatora; 
- noclegi i wyŜywienie w kwocie do 80,00 zł za jedną dobę. 
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VI.  KADRA OKR ĘGU MAZOWIECKIEGO PZW  

Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie stanowi grupa najlepszych 
zawodników, wyłoniona z cyklu zawodów okręgowych. 

W skład kadry wchodzą członkowie Okręgu Mazowieckiego PZW, posiadający odpowiedni 
zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia sportowego, a takŜe reprezentujący wysoki poziom 
moralny i etyki wędkarskiej. 

1. Imienne składy kadry okręgu proponują przewodniczący odpowiednich dyscyplin 
wędkarskich, na podstawie indywidualnych wyników osiągniętych przez zawodników 
w okręgowych zawodach dyscyplin wędkarskich. 

2. Członkiem kadry okręgu jest zawodnik, który został powołany do składu kadry okręgu 
w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez OKS i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu 
Mazowieckiego. 

3. Kadra okręgu powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego. 

4. Członek kadry okręgu jest zobowiązany w szczególności do: 

a) przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał władz PZW; 

b) przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 

c) przestrzegania zakazu zaŜywania środków dopingowych i narkotycznych; 

d) uŜywania przekazanego przez Okręg stroju reprezentanta okręgu oraz dbać o ten strój; 

e) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
znaków i napisów na stroju, o którym mowa w ppkt. d.). 

5. Członkowie kadry okręgu bezpośrednio po powołaniu, składają pisemne oświadczenie 
o reprezentowaniu Okręgu Mazowieckiego na zawodach ogólnopolskich /wzór oświadczenia 
w załączeniu/. 

6. NiezłoŜenie oświadczenia przez członka kadry okręgu skutkować będzie pomijaniem go 
przy wystawianiu reprezentacji okręgu na zawody ogólnopolskie /wzór poniŜej/. 

7. Członek kadry okręgu moŜe w kaŜdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną prośbę. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ................................................................................................, w związku z powołaniem mnie  
(imię i nazwisko) 

przez Okręg Mazowiecki PZW do kadry okręgu w dyscyplinie ………………………………., 
zobowiązuję się do reprezentowania Okręgu Mazowieckiego w zawodach krajowych, na które 
jestem delegowany i finansowany przez ten Okręg oraz przestrzegania postanowień dotyczących 
praw i obowiązków kadry okręgu. 

 

.................................................    ………........................................... 
(miejscowość i data)     (podpis członka kadry okręgu) 


