
REGULAMIN ROZGRYWANIA INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH 
MISTRZOSTW OKRĘGU MAZOWIECKIEGO SZKÓŁEK WĘDKARSKICH 

 
 Niniejszy regulamin, stanowi zasady rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu 
szkółek wędkarskich. Został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów - ustalonych przez 

Główny Kapitanat Sportowy i zatwierdzonych przez ZG PZW, dotyczących organizacji wędkarskiego sportu (Zasady 
Organizacji Sportu Wędkarskiego, zwane dalej jako ZOSW). Przepisy regulaminu stanowią ich rozwinięcie, 
uszczegółowienie i regulują funkcjonowanie sportu wędkarskiego w odniesieniu do specyfiki Okręgu Mazowieckiego 
PZW.  
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Zawody rozgrywane i punktowane będą według aktualnie obowiązujących zasad w OM PZW.  
W Spławikowych Mistrzostwach Szkółek Wędkarskich, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej prawo 
startu mają członkowie szkółek zarejestrowanych w kołach Okręgu Mazowieckiego PZW.  
Zgłoszenia indywidualne i drużynowe zawodników będą przyjmowane na stosownym formularzu załączanym 
w pierwszym komunikacie. 

 

2. KLASYFIKACJE  
Zawody będą rozgrywane w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, w 4 kategoriach: 
 Integracyjna do 12 lat 
 Kadeci U-12 do 12 lat 
 Kadeci U-14 do 14 lat 
 Juniorzy U-16 do 16 lat 

Drużynowe – drużynę stanowi 3 zawodników z kategorii: U12, U14. U16. 
Kategoria integracyjna rozgrywana jest tylko w klasyfikacji indywidualnej. 
Klasyfikacja indywidualna.  
Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, o ile do dnia 
1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku. 
Zawodnicy młodszej kategorii mają prawo startu w starszej kategorii (o jedną kategorię wyżej). 

Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego liczba punktów uzyskana w 
sektorze/podsektorze. 
W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych za masę ryb 
(waga ryb). Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aeuqo.  
Klasyfikacja drużynowa.  
Do klasyfikacji drużynowej zaliczyć można udział drużyny w składzie minimum 2 osobowym.  

Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych uzyskanych 
w podsektorze lub sektorze przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika w podsektorze lub sektorze, 
drużynie zalicza się punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonym 
podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się 
dodając punkty sektorowe zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub 
sektorach.  Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów za masę ryb (łączna 

waga ryb zawodników drużyny) zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb 
uzyskana przez indywidualnego zawodnika drużyny. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex 
aeuqo. 
 

3. SPRZĘT STOSOWANY W ZAWODACH. 
W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora, obowiązują limity 

maksymalnej długości wędziska: 
 integracyjna - 10,0m 
 kadeci U-12 - 10,0m 
 kadeci U-14 - 10,0m 
 juniorzy U-16 - 11,5m 

Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do 

przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła lub prostokątna o długość minimum 
3  metrów i średnicy 40cm. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb. 



4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW. 
Każda kategoria wiekowa będzie startowała w oddzielnym sektorze. 
W przypadku gdy liczba startujących w sektorze przekroczy 15 osób, sektor będzie dzielony na 2 podsektory. 
Czas trwania tury zawodów wynosi: 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów  
z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była 

uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: niż 1 godzinę. 
 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 
 
Dopuszcza się: 

  pomoc trenera (opiekuna) przy ustawianiu platformy w nieprzekraczalnym czasie 30 minut  

po 1 sygnale dla kategorii U-14, U-16, w pozostałych kategoriach INTEGRACJA i U-12 bez 
limitu czasu oraz pomoc w przygotowaniu wędzisk, gruntowaniu łowiska, przygotowaniu 
zanęt i przynęt. 

 w kategorii U-12 i U-14 pomoc trenera (opiekuna) w odhaczaniu i podbieraniu podbierakiem ryb po 
każdorazowym zgłoszeniu do sędziego tylko w uzasadnionych przypadkach (np. głęboko 
połknięty haczyk, b. duża ryba), w kategorii integracyjnej pomoc trenera może być 

udzielana bez zgłaszania sędziemu 
 W kategorii integracyjnej pomoc zawodnikowi w rozplątaniu zestawu, wymianie zestawu, przyponu, 

w tym czasie zawodnik nie może łowić drugą wędką. 
Zawodnicy we wszystkich kategoriach zobowiązani są do samodzielnego zarzucania zestawu i holu ryb, 
lepienia kul zanętowych, nęcenia. 

 

W sytuacjach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje sędzia główny. 
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów sędzia może ukarać zawodnika punktami karnymi w ilości do 3 punktów 
sektorowych / podsektorowych. Ostateczną decyzję o przyznaniu punktów karnych podejmuje sędzia główny. 


