Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW
Warszawa, dnia 16.12.2021 r.

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich, system
wyłaniania kadry Okręgu oraz zasady rozgrywania
indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu
Mazowieckiego PZW.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, stanowi system wyłaniania kadry okręgu i zasady rozgrywania
indywidualnych i drużynowych 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
Sportu Wędkarskiego, zwane dalej jako ZOSW). Przepisy regulaminu stanowią ich rozwinięcie,
uszczegółowienie i regulują funkcjonowanie sportu wędkarskiego w odniesieniu do specyfiki Okręgu
Mazowieckiego PZW.
I.

1.1. Wszystkie zawody rozgrywane i punktowane będą według aktualnie obowiązujących ZOSW,
organizator ma prawo do modyfikacji punktacji w zależności od okoliczności i potrzeby.
1.2. Liczba i terminy zawodów zostanie ustalona przez Okręgowy Kapitanat Sportowy (OKS)
po opublikowaniu prze Główny Kapitanat Sportowy oficjalnego kalendarza imprez
międzynarodowych i krajowych. Propozycja kalendarza imprez okręgowych musi być
zatwierdzona przez Zarząd Okręgu. Zaakceptowane przez OKS terminy zawodów
komercyjnych zostaną umieszczone w kalendarzu opublikowane na stronie internetowej wraz
z określonym terminem rozpoczęcia zgłoszeń przez koła okręgu. Zgłoszenie organizacji imprez
przez koła będzie możliwe tylko za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie internetowej
okręgu.
1.3. Przy zgłaszaniu propozycji terminów przez organizatorów imprez komercyjnych obowiązuje
zasada że w miesiącach w których nie są organizowane imprezy przez OKS mogą oni
wnioskować o rezerwację łowisk w drugi i czwarty weekend miesiąca. W przypadku
organizacji na danych wodach w danym miesiącu imprezy przez OKS, możliwe jest
zarezerwowanie łowiska tylko w jednym terminie. Do dyspozycji kół w każdym przypadku
muszą pozostać dwa weekendowe terminy. Po przyjęciu zgłoszeń od kół, możliwe będzie
jeszcze dodatkowe zgłoszenie przez organizatorów imprez komercyjnych dodatkowych
rezerwacji w jeszcze wolnych terminach.
1.4. W zawodach okręgowych w klasyfikacji indywidualnej prawo startu mają członkowie Okręgu
Mazowieckiego zgłoszeni przez koła i kluby, natomiast w klasyfikacji drużynowej członkowie
kół i klubów zarejestrowanych 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. Poza wynikiem liczbowym do kadry
okręgu w wyższej kategorii wiekowej powołani zostają zwycięzcy rocznej klasyfikacji GPX
Okręgu niższych kategorii wiekowych, o ile w roku poprzedzającym powołanie ukończyli
limit wieku dla swojej kategorii wiekowej, nie dotyczy dyscypliny spinningowej.
1.6. Zawodnik posiada status członka kadry Okręgu od dnia powołania, do dnia powołania nowej
kadry lub odwołania, bądź skreślenia z listy członków kadry Okręgu.
1.7. Zawodnik ma obowiązek przed startem złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz pisemną zgodę na wykorzystywanie wizerunku w przeciwnym razie nie
będzie dopuszczony do startu w zawodach /wzór poniżej/. Zawodników do 18 lat obowiązuje
pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie
trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia /wzór poniżej. Brak
zgody skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach. Zawodnik w czasie jednego
roku, może startować w składzie tylko jednej drużyny danej dyscypliny.
1.8. Zawodnicy niestartujący w zawodach okręgowych GPX i Mistrzostwach Okręgu nie będą
w żaden sposób finansowani przez Okręg na Mistrzostwa Polski i zawody GPX Polski.
Zawodnicy którzy po sezonie Grand Prix Polski i Grand Prix Okręgu nabyli prawa do nagród oraz
zostali powołani w skład, kadry okręgu w momencie zmiany przynależności okręgowej, wygasa
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świadczenie do nagród oraz wygasa ich członkostwo w kadrze okręgu, a w ich miejsce powołuje się
następną osobę z listy kwalifikacyjnej.
II .

DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA
W Okręgu Mazowieckim w dyscyplinie spławikowej w kategorii seniorów, kobiet,
młodzieży U-25, juniorów U-20 oraz kadetów U-15 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 drużynowej. Dla kategorii weterani 65+ i weterani 55+ rozgrywane są 2 turowe Mistrzostwa
Okręgu Mazowieckiego.
Indywidualne i drużynowe 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 w dyscyplinie spławikowej : kobiety, młodzież (U-25),
juniorzy (U-20) i kadeci (U-15).
Odstępstwa od ZOSW:
 siatka okrągła o średnicy obręczy 40 cm oraz prostokątna o przekątnej minimum 50 cm,
długość siatki minimum 3 m.
 zanęty i przynęty muszą być przedstawione do kontroli w pojemnikach z fabrycznym
oznaczeniem pojemnościowym, bez względu na kształt i materiał wykonania
tj.: 1 l, 0,75 l, 0,50 l, 0,25 l, 0,125 l.
 każdy sektor dzielony jest na dwa podsektory bez względu na liczbę zawodników
startujących w sektorze

KLASYFIKACJE

1.

Klasyfikacja indywidualna.

Zawody w wędkarstwie spławikowym będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej, w kategoriach wiekowych: seniorów, kobiet, młodzieży U-25, juniorów U-20
oraz kadetów U-15
Zawody w wędkarstwie spławikowym będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej
w kategoriach wiekowych: weterani 65+, weterani 55+, seniorów, kobiet, młodzieży U-25,
juniorów U-20 oraz kadetów U-15
1.3. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:
- weterani 65+
powyżej 65 lat
- weterani 55+
od 55 do 65 lat
- seniorzy
powyżej 25 lat
- kobiety
powyżej 18 lat
- młodzież:
do 25 lat (U-25)
- juniorzy:
do 20 lat (U-20)
- kadeci:
do 15 lat (U-15).
Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego,
o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku. Młodzież U-25 ma
prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu rozgrywek może startować wyłącznie
w jednej kategorii. Juniorzy U-20 i kadeci U-15 mają prawo startu i nagradzania w swojej
kategorii i kategorię wyżej.
1.4. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów w podsektorach
we wszystkich turach o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
1.5. W przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów podsektorowych, wyższe miejsce
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zajmuje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów za złowione ryby (masa ryb). Jeśli
to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo.

2.

Klasyfikacja drużynowa.

2.2. Skład drużyny stanowi: 7 zawodników, w tym: 3 seniorów, 1 kobieta, 1 młodzież (U-25),
1 junior (U-20) i 1 kadet (U-15).
2.3. Do klasyfikacji drużynowej zaliczyć można udział drużyny w składzie minimum
5 osobowym.
2.4. Wyniki drużyny oblicza się wg punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych
podsektorach.
2.5. Za brak zawodnika w sektorze drużyna otrzymuje tyle pkt. ilu jest zawodników w najliczniej
obsadzonym sektorze danej kategorii w zawodach plus 1 pkt.
2.6. Suma punktów podsektorowych poszczególnych zawodników stanowi podstawę do obliczenia
wyników drużyny w poszczególnych zawodach.
2.7. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
turach zawodów eliminacyjnych o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
2.8. W przypadku równej liczby punktów następnie o zajętym miejscu decyduje liczba punktów
uzyskanych przez drużynę w podsektorach, a następnie punkty uzyskane przez drużynę za
złowione ryby (masa ryb).
3.

Wyłanianie mistrza i kadry okręgu

3.1. Kadrę Okręgu w poszczególnych kategoriach wyłania się z klasyfikacji rocznej ze wszystkich
tur Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i zawodów Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
Przewodniczącemu dyscypliny spławikowej przysługuje prawo powołania 1 członka kadry
okręgu w każdej z kategorii, w określonym limicie, po zatwierdzeniu przez OKS.
3.2. Mistrza Okręgu w kategoriach wiekowych weterani 65+ i weterani 55+, wyłania się
z dwuturowych Mistrzostw Okręgu, w pozostałych kategoriach z wieloturowych zawodów
o Mistrzostwo Okręgu.
3.3. Liczba zawodników kadry w poszczególnych kategoriach wynosi:
- seniorzy
- 10 zawodników;
- kobiety
- 5 zawodniczek;
- młodzież U-25
- 5 zawodników;
- juniorzy U-20
- 5 zawodników;
- kadeci U-15
- 5 zawodników.
Okręg Mazowiecki wysyłając członków kadry Okręgu na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski
może za nich pokryć:
- opłaty startowe w wysokości określonej przez organizatora;
- noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę
W klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich rozegranych tur z danego roku.
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III.
DYSCYPLINA SPINNINGOWA
W Okręgu Mazowieckim w dyscyplinie spinningowej rozgrywane są wieloturowe Mistrzostwa
Okręgu, będące również podstawą do wyłonienia kadry seniorów i juniorów. Zawody w wędkarstwie
spinningowym rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów oraz drużynowej
kół i klubów. Zgodnie z ZOSW wyłonieni mistrzowie w kategorii seniorów, juniorów, jak również
mistrzowska drużyna, reprezentują Okręg na Mistrzostwach Polski w bieżącym roku
kalendarzowym. Imienne i drużynowe 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 i MO.
1.1. Okręgowe Zawody Spinningowe mogą być organizowane, jako jedno lub dwudniowe.
W zawodach jednodniowych rozgrywanych w jednej turze z uwagi na dużą liczbę startujących
obowiązuje podział na trzy sektory seniorów i jeden lub trzy sektory juniorów. Zawody
dwudniowe rozgrywane będą jako trzyturowe, trzysektorowe. Zawodnicy mogą używać do
napędu jednostki pływającej własnego silnika spalinowego lub elektrycznego do
przemieszczania się i utrzymywania pozycji GPS, oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających
poruszanie się, nawigację, sondowanie takich jak: echosondy, dalmierze, GPS, sonary, kamery.
Na łodziach które zabezpiecza organizator zawodnik może używać silnika spalinowego do
4KM lub elektrycznego. W przypadku kiedy zawodnik posiada własną jednostkę pozwalającą
na szybkie przemieszczanie się zabrania się podczas płynięcia na falowanie które zagrażało by
innej jednostce lub utrudniało by wędkowanie.
1.2. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika
1.3. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym
zgłoszenie zawodników i drużyn do Mistrzostw Polski.
1.4. Liczba zawodów i tur każdego roku ustalana będzie przez OKS i podawana w kalendarzu
imprez i zawodów Okręgu Mazowieckiego.
1.5. Ze względów organizacyjnych zawody dla juniorów będą rozgrywane w terminach i miejscach
przyjętych dla seniorów w sektorach gwarantujących maksimum bezpieczeństwa.
1.6. Zawody Eliminacyjne juniorów i seniorów mogą być przeprowadzone z brzegu lub z łodzi.
Podczas zawodów z łodzi juniorzy dolosowani będą do seniorów. Liczba sektorów juniorów w
zawodach rozgrywanych z łodzi odpowiadać będzie liczbie sektorów seniorów.
1.7. W okręgu obowiązuje zakaz prowadzenia treningu, dzień przed zawodami na wodach, na
których zostaną rozegrane zawody. Złamanie zakazu skutkuje niedopuszczeniem do zawodów
i brakiem możliwości zwrotu opłaty startowej.
1.8. Losowanie sektorów lub łodzi przeprowadzane będzie zgodnie z ZOSW w oparciu o system
komputerowy w siedzibie Zarządu Okręgu. Po losowaniu wyniki losowań opublikowane będą
na stronie internetowej Okręgu.
1.9. 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.
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1.2. Dwuletnia klasyfikacja seniorów ustalona zostanie na podstawie wyników sektorowych
uzyskanych przez zawodników w zawodach Eliminacyjnych i Mistrzostwach Okręgu
Mazowieckiego, dotyczy tylko kategorii seniorów.
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. Klasyfikacja końcowa będzie jedyną podstawą do wyłonienia Kadry Okręgu Mazowieckiego.
Wyłoniona na rok następny Kadra Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie spinningowym
seniorów liczy dziesięciu zawodników. Przewodniczącemu dyscypliny spinningowej
przysługuje prawo powołania 1 członka kadry okręgu, w określonym limicie, po zatwierdzeniu
przez OKS.
1.5. Podstawę klasyfikacji juniorów stanowi uzyskana przez nich suma punktów we wszystkich
turach zawodów i Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego.
1.6. Wyłoniona na rok następny Kadra Okręgu Mazowieckiego Juniorów w wędkarstwie
spinningowym liczy sześciu zawodników.
2. Klasyfikacja drużynowa.
2.1. W klasyfikacji drużynowej udział biorą czteroosobowe drużyny: 3 seniorów i 1 junior
reprezentujące koła i kluby Okręgu Mazowieckiego.
2.2. Roczna klasyfikacja drużyn ustalona zostanie na podstawie wyników ze wszystkich zawodów.
2.3. Drużyna zwycięska w zawodach o Mistrzostwo Okręgu otrzymuje tytuł Drużyny Mistrzowskiej
z prawem startu w Mistrzostwach Polski Teamów (MPT). W drużynie zgłoszonej do startu w
MPT musi być przynajmniej dwóch zawodników uczestniczących w rywalizacji okręgowej. W
składzie reprezentującego teamu wchodzi team zwycięski. Dwóch zawodników zwycięskiego
teamu z najlepszym osiągniętym wynikiem na MO. Członek Kadry Okręgu maże reprezentować
okręg na zawodach MP i GPX Polski tylko w jednej kategorii (z brzegu lub z łodzi - teamy) w
sezonie rozgrywkowym. Wymagana jest pisemna deklaracja członka kadry w których zawodach
będzie startował.
Okręg Mazowiecki wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski może za
nich pokryć:
- opłaty startowe w wysokości określonej przez organizatora;
noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę.
III. DYSCYPLINA MUCHOWA
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 jednej turze z dwóch zawodników,
- w przypadku rozgrywania zawodów w dwóch turach z dwóch zawodników,
- w przypadku rozgrywania zawodów w trzech turach z trzech zawodników.
1. Zawody o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego.
Zawody o Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego organizowane będą jako dwuturowe lub
trzyturowe. Łącznie z zawodami eliminacyjnymi seniorów rozgrywane będą zawody dla juniorów.
KLASYFIKACJE.
2. Klasyfikacja indywidualna.
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2.1a Na wodach krainy pstrąga i lipienia wyliczanych zgodnie z ZOSW ZG PZW.
2.1b W zawodach rozgrywanych na wodach nizinnych Okręgu Mazowieckiego obowiązuje następująca
punktacja:
- za każdego zaliczonego pstrąga potokowego, lipienia i troć
100 pkt.;
- za każdy centymetr długości pstrąga potokowego lub lipienia
30 pkt.;
- za każdą pozostałą rybę mającą wymiar ochronny
100 pkt.;
- za każdy centymetr pozostałych ryb mających wymiar ochronny
10 pkt.;
- za każdą złowioną ukleję lub jazgarza bez punktów za centymetry
10 pkt.
Dla karasia, krąpia, karpia, leszcza, płoci przyjmuje się wymiar ochronny 15 cm
i traktuje jak ryby mające wymiar ochronny.
Organizator może dopuścić pstrąga tęczowego i w tym wypadku traktuje się pstrąga
tęczowego jak pstrąga potokowego.
2.2. Wyżej wymieniona klasyfikacja będzie podstawą do wyłonienia:
- sześcioosobowej Kadry Okręgu Mazowieckiego seniorów w wędkarstwie muchowym, która
reprezentować będzie Okręg Mazowiecki w roku następnym.
2.3 Klasyfikacja zostanie wyliczona:
2.3a Z zawodów rozgrywanych na wodach krainy pstrąga i lipienia z ilości rozgrywanych tur na
tych wodach w roku pomniejszonej o 3 najgorsze tury . W wyliczeniu brane są tury z najlepszymi
wynikami dla zawodnika.
2.3b Z zawodów rozgrywanych na wodach nizinnych okręgu z ilości tur rozgrywanych na tych
wodach uzupełnionych o najlepsze tury z zawodów na wodach krainy pstrąga i lipienia do ilości
zgodnej z ilością tur zaliczanych na wodach krainy pstrąga i lipienia.
Zawodnik za zajęcie 1 miejsca otrzymuje 20 punktów, za każde następne zajęte miejsce zawodnik
otrzymuje o 1 punkt mniej. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje
większa liczba wygranych tur a jeśli to porównanie nie daje rozstrzygnięcia zawodnikom
przyznaje się miejsce „ex aequo”.
2. Zasady powoływania reprezentacji na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski.
3.1. Skład Kadry Okręgu stanowi pierwszych pięciu zawodników według klasyfikacji końcowej
z zawodów rozgrywanych na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz jeden zawodnik z klasyfikacji
końcowej z zawodów rozgrywanych na wodach nizinnych Okręgu Mazowieckiego zgodnie z punktem
3.1a , o ile zadeklarują chęć startu w zawodach GP Polski. Jeżeli zawodnik z danej listy nie zadeklaruje
chęci startu, do kadry automatycznie wchodzi następny w kolejności tej listy.
W przypadku gdy do kadry Okręgu ma być powołany zawodnik z listy zawodów rozgrywanych na
wodach nizinnych Okręgu Mazowieckiego, ale do tej kadry ma być powołany z listy zawodów
rozgrywanych na wodach krainy pstrąga i lipienia, powołanie do kadry następuje z listy zawodów
rozgrywanych na wodach nizinnych Okręgu Mazowieckiego.
3.2. Skład drużyny na zawody GPx 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. Skład drużyny na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski przedstawia Przewodniczący Komisji
Muchowej, a zatwierdza OKS.
3.4. Okręg Mazowiecki wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski może za nich
pokryć:
- opłaty startowe w wysokości ustalonej przez organizatora:
- noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę.
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V.

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 drużynowej.
1. Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie
morskim.
1.1. Imienne i drużynowe zgłoszenia zawodników będą wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia
przyjmowane przez komórkę sportu Biura 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 wyżywienia, które zawodnicy lub koła (kluby)
pokrywają we własnym zakresie.
1.2. Prawo startu w Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW mają:
 członkowie Kadry Okręgu Mazowieckiego PZW po złożeniu pisemnego zgłoszenia;
 członkowie kół i klubów będący członkami Okręgu Mazowieckiego PZW.
1.3. Ze względu na specyfikę zawodów i ograniczoną liczbę miejsc o prawie startu decydować
będzie kolejność zgłoszeń wraz z opłatą startową.
1.4. W jednym dniu może odbyć się tylko jedna tura zawodów.
KLASYFIKACJE.
2. Klasyfikacja indywidualna.
2.1. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów we wszystkich
turach zawodów morskich Okręgu Mazowieckiego
2.2. W klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich rozegranych tur z danego roku. W przypadku
równej liczby punktów sektorowych brane są pod uwagę:
 łączna suma punktów za złowione ryb;
 mniejsza liczba ryb przy równej długości ryb;
 najdłuższa ryba.
2.3. Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim stanowi pierwszych ośmiu
zawodników z dwu letniej klasyfikacji rankingowej wszystkich tur zawodów.
2.4. Zawodnicy ci muszą wyrazić pisemną chęć reprezentowania Okręgu Mazowieckiego PZW
w zawodach ogólnopolskich w następnym roku.
3. Klasyfikacja drużynowa

3.1. W Okręgu Mazowieckim prowadzona jest klasyfikacja drużynowa. W Mistrzostwach i Grand Prix
Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie morskim biorą udział 3 osobowe drużyny kół i klubów.
3.2. Z tych drużyn na podstawie osiągniętych wyników wyłaniany jest:
 Drużynowy Mistrz Okręgu Mazowieckiego;
 I Drużynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego;
 II Drużynowy Wicemistrz Okręgu Mazowieckiego.
Zasady powoływania reprezentacji Okręgu Mazowieckiego na Mistrzostwa Polski i GPx Polski.
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4. Mistrzostwa Polski.
4.1 W zależności od możliwości finansowych Okręg Mazowiecki PZW w Mistrzostwach Polski
reprezentowany jest przez jedną do trzech drużyn. Prawo startu w drużynie Okręgu
Mazowieckiego mają wyłącznie członkowie tego Okręgu.
4.2 Skład drużyn typowany jest przez przewodniczącego dyscypliny morskiej i zatwierdzany przez
OKS.
4.3 W pierwszej drużynie powinien znajdować się aktualny Mistrz Okręgu oraz dwóch zawodników
z Kadry Okręgu.
4.4 W skład kolejnych drużyn wchodzą członkowie Kadry Okręgu i w zależności 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 zawodników 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 może
za nich pokryć:
- opłaty startowe w wysokości określonej przez organizatora;
- noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę.
VI. DYSCYPLINA PODLODOWA
Zawody podlodowe rozgrywane są tylko w kategorii seniorów (zawodnik powyżej 18 lat, kobiety
i mężczyźni).
W Okręgu Mazowieckim PZW rozgrywane są następujące zawody w wędkarstwie podlodowym:
- Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego (MO) w wędkarstwie podlodowym - klasyfikacja
indywidualna i drużynowa;
- Grand Prix Okręgu Mazowieckiego (GPX) w wędkarstwie podlodowym - klasyfikacja
indywidualna i drużynowa.
1.

Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie
podlodowym

1.1. Imienne i drużynowe 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 wyżywienia, które zawodnicy lub
koła (kluby) pokrywają we własnym zakresie.
1.5. Prawo startu w Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW mają:
- aktualny mistrz okręgu;
- członkowie Kadry Narodowej i Kadry Okręgu Mazowieckiego PZW
- członkowie kół i klubów 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.
2.2. Kadrę Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie podlodowym stanowi pierwszych ośmiu
zawodników z klasyfikacji dwuletniej wszystkich rozegranych tur zawodów. Zawodnicy ci
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muszą wyrazić pisemną chęć reprezentowania Okręgu Mazowieckiego PZW w zawodach
ogólnopolskich i MP w następnym roku.
3.

Klasyfikacja drużynowa

3.1. W Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu drużyny muszą startować w pełnym składzie
3.2. W Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w wędkarstwie podlodowym biorą udział
trzyosobowe drużyny kół i klubów.
3.3. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich turach
zawodów o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
4.

Zasady powoływania reprezentacji Okręgu na Mistrzostwa Polski i zawody cyklu Grand
Prix Polski.

4.1. Drużyna podlodowa, na zawodach krajowych składa się z 5 zawodników.
4.2. Na zawody krajowe Okręg Mazowiecki deleguje 1 drużynę :
Drużyna reprezentująca Okręg składa się z trzech zawodników reprezentantów koła lub klubu,
która w Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego zajmie drużynowo 1 miejsce. Na
wniosek tej drużyny, przewodniczący dyscypliny do składu reprezentacji wyznacza dwie osoby.
Ta drużyna ma prawo reprezentować OM w zawodach rangi MP i GPX Poski.
4.3. Okręg Mazowiecki PZW wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski i Grand Prix Polski
może za nich pokryć:
- opłaty startowe w wysokości określonej przez organizatora,
- noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę.
VII. DYSCYPLINA FEEDEROWA
Zawody feederowe rozgrywane są tylko w kategorii seniorów (zawodnik powyżej 18 lat, kobiety i
mężczyźni).
W Okręgu Mazowieckim PZW, w wędkarstwie feederowym rozgrywane są Mistrzostwa
Okręgu Mazowieckiego, które rozgrywane są, jako zawody dwuturowe oraz Grand Prix Okręgu
Mazowieckiego. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Indywidualne i drużynowe 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 w dyscyplinie feederowej
W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają: aktualny indywidualny i drużynowi mistrzowie Okręgu
Mazowieckiego, aktualni mistrzowie kół i klubów Okręgu Mazowieckiego, drużyny kół i klubów
Okręgu Mazowieckiego oraz zawodnicy indywidualni zgłoszeni przez macierzyste koła.
Organizator w komunikacie określa liczbę dopuszczonych zawodników w zależności od pojemności
łowiska. Pierwszeństwo startu mają mistrzowie koła w dalszej kolejności drużyny, a następnie
zawodnicy indywidualni.
KLASYFIKACJE

1.

Klasyfikacja indywidualna.

1.1. Podstawę klasyfikacji zawodnika stanowi uzyskana przez niego suma punktów w podsektorach
we wszystkich turach o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
1.2. Klasyfikacja końcowa będzie jedyną podstawą do wyłonienia kadry Okręgu Mazowieckiego.
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2.

Klasyfikacja drużynowa.

Skład drużyny stanowi 3 zawodników
2.1. Wyniki drużyny oblicza się wg. punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych
podsektorach
2.2. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich turach
zawodów eliminacyjnych o Mistrzostwo i Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
2.3. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych przez
drużynę w podsektorach, a następnie punkty uzyskane przez drużynę za złowione ryby (masa ryb).

3.

Zasady powoływania kadry

3.1. Kadrę Okręgu wyłania się na podstawie klasyfikacji rocznej ze wszystkich tur Mistrzostw
Okręgu Mazowieckiego i zawodów Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
3.2. Kadrę okręgu stanowi 10 zawodników, według indywidualnej klasyfikacji końcowej.
3.3. Mistrz okręgu wyłaniany jest z dwuturowych Mistrzostw Okręgu i ma prawo reprezentowania
Okręgu Mazowieckiego w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i GPX Polski w danym roku.
3.4. Zawodnicy Kadry Okręgu mają prawo reprezentowania Okręgu w Klubowych Mistrzostwach
Polski.
3.5. W zależności od możliwości finansowych Okręg Mazowiecki PZW w Mistrzostwach Polski
reprezentowany jest przez 1 do 3 drużyn.
3.6. Skład drużyn (maksymalnie 3 drużyny) proponowany jest przez przewodniczącego dyscypliny
feederowej i zatwierdzany przez OKS.
Okręg Mazowiecki wysyłając zawodników na Mistrzostwa Polski może za nich pokryć:
- opłaty startowe w wysokości określonej przez organizatora;
- noclegi i wyżywienie w kwocie do 80,00 zł na jednego zawodnika za jedną dobę.
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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)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Okręgowi Mazowieckiemu Polskiego Związku Wędkarskiego w związku z realizacją zawodów
wędkarskich organizowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00-831 Warszawa
Imię i Nazwisko (nr Koła)
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
data i podpis
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Okręg Mazowiecki Polskiego
Związku Wędkarskiego do promowania działań związanych z realizacją zawodów wędkarskich
organizowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie z
siedzibą przy ul. Twardej 42, 00-831 Warszawa, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006
r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
Imię i Nazwisko (nr Koła)
.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
data i podpis
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul.
Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą
e-mailową pod adresem: biuro@ompzw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów zawodów.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma
obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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Miejscowość i data ...........................................
WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

ZGODA
Ja niżej podpisany .............................................legitymujący się.................................................
IMIĘ I NAZWISKO

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO

.......................................................................................................................................................
DOWÓD WYDANY PRZEZ

........................................zamieszkały w ......................................................................................
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

(ULICA I NUMER , KOD I MIEJSCOWOŚĆ)

oświadczam, że wyrażam zgodę na start mojego dziecka w:
…………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWA, MIEJSCE I DATA ZAWODÓW

………………………………………………………………………………………………………………….....
NAZWA, MIEJSCE I DATA ZAWODÓW

(zawody rozgrywane z brzegu/łodzi). Oświadczam że zdaję sobie sprawę z wypadków losowych
jakie mogą wystąpić nad wodą.
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć razem
z pisemnym zgłoszeniem.
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul.
Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą
e-mailową pod adresem: biuro@ompzw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów zawodów.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma
obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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