
Regulamin Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i 
Młodzieży z okazji Dnia Dziecka 
rozgrywanych w dniu 3.06.2018 – Łęgoń 

zbiórka godz.8.00  
wędkowanie 9.30 – 11.30 

  
I. Postanowienia ogólne : 
 
1. W ramach zawodów dla dzieci w 2018 roku rozegrane zostaną  zawody :  
 zawody spławikowe na zbiorniku Łęgoń – gospodarz zawodów Koło PZW Nr 

181 we Wschowie – termin – 03  czerwiec , 
2. Terminy zgłoszeń zawodników upływa 30 maja godz.18.00. Zaleca się, aby 

Komunikat publikowany był na stronie internetowej koła PZW we Wschowie oraz 
udostępniony w sklepach wędkarskich i tablicy ogłoszeń. 

3. Dla dzieci udział w zawodach jest darmowy. 
4. Koszty przejazdu dzieci i opiekunów na zawody pokrywają opiekunowie, rodzice 

dzieci 
 

 
II. Cel zawodów 
 
Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako 
formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony, 
wyłanianie utalentowanych zawodników, integracja ze społecznością wędkarską. 
 
III. Uczestnictwo w zawodach 
 
1. W zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów 

dziewczęta i chłopcy według następującego podziału na grupy:  
 

1. chłopcy i dziewczęta od 6do 11 lat  
2. chłopcy i dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat 
Klasyfikacja 
1. W  zawodach prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna dla 

poszczególnych grup wiekowych.. 
2. Zawodnicy biorący udział w zawodach na zawody przyjeżdżają wraz z 

opiekunem.  
3. Zawodnicy startują na wylosowanych stanowiskach pod opieką swojego 

opiekuna i wyznaczonego sędziego PZW . 
4. Wędkują tylko zawodnicy, opiekunowie- rodzice sprawują tylko nadzór nad 

zawodnikami i ich bezpieczeństwem oraz w  wyjątkowych sytuacjach mogą 
pomóc.  
 

IV. Regulamin zawodów 
 
Przepisy ogólne: 
 
1. Zawody będą rozgrywane w jednej turze trwającej dla  

 dzieci do lat 6 do 16 lat  – 2 godziny 
2. Zawodnicy łowią na jedna wędkę  składającą się z wędziska, żyłki (może być na 

kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.  



3. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy 
powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym . 

4. Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie. Podczas zawodów na 
łowione ryby obowiązują wymiary ochronne podane przez organizatora zawodów 
na odprawie przed zawodami. Nie obowiązują limity ilościowe.   

5. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby będą 
wypuszczone do wody  

6. Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie 
czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)  

 
       Punktacja:  
Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb. Za każdy gram wagi 
ryby przyznawany będzie jeden punkt. 
 
V. Klasyfikacja 
 
W poszczególnych zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna  
Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w poszczególnych grupach wymienionych w 
pkt.IV.1 jest udział co najmniej 3 zawodników 
 
VI. Punktacja  
 
a) indywidualna - dla każdej kategorii oddzielnie 
•  zwycięża zawodnik, który wagowo złowił największą ilość ryb.  
 
VII. Nagrody  
 
W  zawodach  
a) indywidualnie – trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej 

otrzymuje puchary i medale,  
b) gospodarze i sponsorzy mogą z własnej inicjatywy ufundować dodatkowe 

nagrody, każdy uczestnik zawodów otrzymuje medal. 
 
VIII. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących 

rozgrywanych zawodów decyzję podejmuje Komisja Sędziowska, a w przypadku 
protestów- Sędzia Główny zawodów. 

 
Opracował : Andrzej Złoczewski 
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu  Kapitanatu Sportowego w dniu 14.05.2018. 


