
 

UCHWAŁA Nr 48/Z.O./2014 
Zarządu Okręgu  Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 

  z 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW. 

 
UCHWAŁA Nr 31/2014 

 Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 24 marca 2014 
r.                        w sprawie zmian w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, system 
wyłaniania kadry Okręgu w latach 2013 – 2016 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i 
drużynowych Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW” 
 Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW zatwierdza 
zmiany zaznaczone w tekście kursywą), po wprowadzeniu których punkty „Regulaminu zawodów w 
dyscyplinach wędkarskich, system wyłaniania kadry Okręgu w latach 2013 – 2016 oraz zasad 
rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW” otrzymują 
brzmienie: 
a) Punkt I podpunkt 1.6 otrzymuje następujące brzmienie : 

Poza wynikiem liczbowym do kadry okręgu w wyższej kategorii wiekowej powołani zostają Mistrzowie 
Okręgu niższych kategorii wiekowych, o ile w roku poprzedzającym powołanie  ukończyli limit wieku dla 
swojej kategorii wiekowej – nie dotyczy dyscypliny spinningowej.  

b) Punkt III podpunkt  1.2 otrzymuje następujące brzmienie : 

Dwuletnia klasyfikacja seniorów ustalona zostanie na podstawie wyników sektorowych uzyskanych 
przez zawodników w zawodach Eliminacyjnych i Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego – dotyczy tylko 
kategorii seniorów 
 

c) Punkt IV otrzymuje następujące brzmienie : 

W dyscyplinie muchowej rozgrywane będą zawody eliminacyjne i Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego. 
Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej w kategorii seniorów i juniorów oraz w 
klasyfikacji drużynowej. Drużyna składa się z w przypadku rozgrywania zawodów w  dwóch 
turach z dwóch zawodników a w przypadku rozgrywania zawodów w trzech turach z trzech 
zawodników.   

d) Punkt IV podpunkt  2.3 otrzymuje następujące brzmienie : 

Klasyfikacja zostanie wyliczona z pięciu najlepszych tur zawodów w roku.  Zawodnik za zajęcie 1 
miejsce otrzymuje 20 punktów, każde zajęte następne miejsce zawodnik otrzymuje o 1 punkt 
mniej.   
 

e) Punkt V podpunkt  2.3 otrzymuje następujące brzmienie : 

Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim stanowi pierwszych ośmiu zawodników 
z dwu letniej klasyfikacji rankingowej wszystkich tur zawodów. 


