Warszawa, 03.08.2021 r.

K O M U N I K A T nr 1
Spławikowe Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego 2021 r.
Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego PZW informuje, że organizuje w dniu 05.09.2021 r.
(niedziela) Spławikowe Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z „Regulaminem rozgrywania indywidualnych
i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego Szkółek Wędkarskich” (regulamin dostępny na
stronie internetowej OM w zakładce Do pobrania/Młodzież). Ponadto, w zawodach obowiązuje
Regulamin Rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu
epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego
Związku Wędkarskiego w Warszawie. Zgodnie z tym regulaminem w dniu zawodów drużyna ma
obowiązek dostarczyć oświadczenia zawodników i opiekunów, trenerów do sędziego sektorowego
(oświadczenie w załączeniu).
Obowiązuje zgłoszenie poprzez system „Zgłoszenia Uczestnictwa w Zawodach Okręgowych”
znajdujący się na stronie okręgu https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika do dnia 27.08.2021 r..
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Bardzo prosimy o zgłoszenie wszystkich osób
towarzyszących (trenerów, opiekunów).
Miejsce zawodów – Kanał Żerański w miejscowości Kobiałka.
Każda szkółka wędkarska ma prawo zgłosić do 2 drużyn lub łącznie do 6 zawodników
indywidualnie w kategoriach wiekowych. W kategorii integracyjnej nie obowiązują limity. We
wszystkich kategoriach zawodnicy wędkują obowiązkowo w obecności opiekuna lub trenera.
Losowanie stanowisk zostanie przeprowadzone komputerowo w piątek przed zawodami
i opublikowane na stronie internetowej OM.
Program czasowy:
Godz. 7.30-7.50 - potwierdzenie obecność w miejscu zbiórki zawodników (w sektorach)
Godz. 08.00 – I sygnał - wejście na stanowiska
Godz. 09.50 - II sygnał - nęcenie
Godz. 10.00 - III sygnał - łowienie
Godz. 12.50 - IV sygnał -10 min do końca łowienia
Godz. 13.00 - V sygnał - koniec zawodów
Godz. 13.00 -14.00- ważenie ryb, posiłek
Godz. 14.30 - zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, medali i dyplomów.
Za Kapitanat Sportowy
Wojciech Szubierajski
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oświadczam, że nie jestem w trakcie leczenia bądź kwarantanny w związku z zakażeniem SARS CoV 2, nie
miałam/em kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS CoV – 2 w okresie ostatnich 14 dni , nie
mam objawów zakażenia takich jak np. gorączka powyżej 38 C , kaszel, duszności , trudności w oddychaniu.

ZAWODNIK
OPIEKUN PRAWNY
ORGANIZATOR
SĘDZIA

( NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KRADRAT ZNACZKIE – X )
Czytelny podpis
…………………………………

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć przed
rozpoczęciem zawodów

Regulamin rozgrywania
Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich
na czas stanu epidemii, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w
Warszawie.
( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z
2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, Rozporządzenie Rady Ministrów – Dz.U. z dnia 29 maja
2020 r. poz. 964).
Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania
1. Na czas stanu epidemii koronawirusa i związanymi z nim ograniczeniami, Okręgowy Kapitanat
Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza możliwość rozgrywania wszystkich zawodów
wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW w oparciu o poniższe przepisy zgodnie z obowiązującym
reżimem sanitarnym .
2. Zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy,
sędziowie, trenerzy i opiekunowie.
3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności.
4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej,
takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne. W miarę możliwości starać się nie
angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz
wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej do minimum.
5. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, (stoły,
miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp.) .
6. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępny środek do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe.
7. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania
ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 1,5 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.
8. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników
zawodów od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu opuszczenia, z przerwą tylko dla
zawodników do momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ). Zachowanie przez
uczestników zawodów min. 1,5 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko ( łódź ) i do momentu
zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów spinningowych jeżeli zawodnicy
nie są w najbliższym pokrewieństwie mają obowiązek używania masek ochronnych w czasie
przebywania na łodzi.
9. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji w czasie potwierdzania
udziału w zawodach, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie miał kontaktu z osobą
chorą związanej z pandemią koronawirusa pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrz
związkowej (podstawa prawna ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi : Dz.U.2019.O. 1239. tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r. Druk oświadczenia w załączeniu do
regulaminu.

10. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić bezwzględnie wykorzystując pojemniki i
sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy dostarczyć zawodnikom na stanowiska (łódź) po
zakończeniu tury w pojemnikach jednorazowych. Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek
wyrzucić opakowanie do pojemnika, worka zabezpieczonego przez organizatora, który ma się
znajdować w sektorze. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym
zakresie, przestrzegając przepisów dot. odpadów.
11. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażony we wszystkie niezbędne środki
ochrony i dezynfekcji.
12. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad Organizacji
Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich podczas rozgrywania zawodów a jedynie nakłada
dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
zezwala się na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może nastąpić sytuacja która
spowoduje że przepis ten zostanie złamany, dlatego:
- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być przeprowadzane zdalnie,
a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni w taki sposób aby przyjeżdżając na teren
zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko lub do swojej łodzi.
- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja
sędziowska (max. 2 sędziów);
- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w
zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny);
- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą
przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i wagowi powinni od razu udać się na
swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów;
-w biurze zawodów muszą znajdować się dostępne dla wszystkich uczestników zawodów środki do
dezynfekcji rąk;
- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia
maseczek zakrywających nos i usta;
- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje
bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m;
- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla
poszczególnych dyscyplin.
- organizator rezygnuje z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów, lub przeprowadza te ceremonie online;

Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu oraz regulamin
musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby wszystkie osoby
zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach ( w zależności od
rozmieszczenia sektorów ).

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.

