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Załącznik 

nr 1 do uchwały nr 

25/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie 

z dnia 14.12.2022 r 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI I ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH W OKRĘGU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE 

 

§1 

ŁOWISKA 

1. „Wody Okręgu PZW Tarnów” - obejmą łowiska ujęte w zezwoleniu na stawy i zbiorniki wodne. 

2. „Wody otwarte” - obejmują łowiska ujęte w zezwoleniu na rzeki i zbiorniki wodne, w tym także te zaliczane do 

obwodów rybackich. 

3. „Pozostałe wody” - obejmują wszystkie łowiska poza wodami otwartymi i wodami Okręgu PZW Tarnów i które nie 

są zaliczane do obwodów rybackich. 

 

§2 

TERMINARZ IMPREZ OKRĘGOWYCH 

1. Terminarz zawodów okręgowych zostanie ustalony przez Okręgowy Kapitanat Sportowy ( OKS ) po opublikowaniu 

przez GKS oficjalnego terminarza imprez krajowych i międzynarodowych. 

2. Wszystkie zawody ujęte w „Terminarzu Imprez Okręgowych” w dyscyplinach wędkarskich, organizowane przez 

Okręgowy Kapitanat Sportowy bądź Koła Okręgu PZW w Tarnowie , muszą być organizowane w formule otwartej 

dla wszystkich członków PZW ( nie dotyczy Mistrzostw Okręgu ). 

3. Propozycja kalendarza imprez okręgowych musi zostać zatwierdzona przez ZO PZW w Tarnowie lub Prezydium ZO 

PZW w Tarnowie . 

4. Terminarz zawodów okręgowych po zatwierdzeniu przez ZO PZW w Tarnowie lub Prezydium ZO PZW w Tarnowie 

zostaje opublikowany na stronie internetowej Okręgu. 

5. Dopuszcza się zmiany terminów lub miejsc rozgrywania zawodów zgłoszonych do „Terminarza Imprez Okręgowych” 

w szczególnych przypadkach niezależnych od organizatora, o ile zmiana ta nie koliduje z zawodami innych kół . 

 

§3 

TERMINARZ IMPREZ KOŁOWYCH 

1. Terminarz imprez Kołowych ustalany jest po zatwierdzeniu i ukazaniu się terminarza imprez Okręgowych. 

2. Zawody Mistrzowskie w Kołach muszą odbyć się przed Mistrzostwami Okręgu pod rygorem niedopuszczenia 

zawodników do Mistrzostw Okręgu. 

3. Po złożeniu przez Koła na dany rok kalendarzowy „Terminarza zawodów” do ww. terminarzy nie mogą być 

dodawane kolejne zawody. 

4. Dopuszcza się zmiany terminów lub miejsc rozgrywania zawodów zgłoszonych do „Terminarza Imprez Kołowych” w 

szczególnych przypadkach niezależnych od organizatora, o ile zmiana ta nie koliduje z zawodami innych kół. 

5. Ze względu na dużą ilością rozgrywanych zawodów dopuszcza się przez dane Koło w danym roku kalendarzowym 

organizacje zawodów w następujących limitach: 

1) na wodach Okręgu PZW Tarnów maksymalnie 16 zawodów w tym: 

a) maksymalnie trzech zawodów na łowisku Trzydniaki S1, nie dotyczy imprez okolicznościowych, 

b) maksymalnie jednych zawodów na miesiąc na danym akwenie w miesiącach od kwietnia do września włącznie, 

nie dotyczy Dnia Dziecka i Dnia Wędkarza, 

c) dwa razy na zbiorniku Trzydniaki S2, 
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d) do limitu 16 zawodów nie wlicza się zawodów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Wędkarza. 

2) na wodach otwartych zgodnie z ewentualnymi wytycznymi PGW Wody Polskie. 

 

 

§4 

PRAWO STARTU W MISTRZOSTWACH OKRĘGU 

1. W zawodach o Mistrzostwo Okręgu w pierwszej kolejności prawo startu mają aktualni Mistrzowie Kół, a w 

przypadku rezygnacji aktualnego Mistrza Koła prawo startu przechodzi na wicemistrza itd. 

2. Prawo startu bez konieczności udziału w eliminacjach posiadają aktualny Mistrz Okręgu, oraz członkowie Kadry 

PZW. 

3. Dodatkowo prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w roku następnym posiadają aktualni w danym roku 

kalendarzowym: 

1) zawodnicy z miejsc 1-6 rankingu Grand Prix Okręgu, 

2) teamy z miejsc 1-3 rankingu Grand Prix Okręgu w dyscyplinie karpiowej. 

4. Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy. W przypadku niskiej frekwencji 

dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników o Wicemistrzów Kół , a w dalszej kolejności o uprawnionych 

członków, zgłoszonych przez Koła z zastrzeżeniem , iż muszą oni brać udział w Mistrzostwach Koła lub zawodach 

eliminacyjnych . 

5. W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają tylko członkowie Okręgu PZW w Tarnowie oraz uprawnieni członkowie 

kół i klubów. 

 

 

 

1. Zawody mogą być rozgrywane: 

1) w rywalizacji: 

a) indywidualnej, 

b) drużynowej, 

c) teamów, 

2) Jako zawody: 

§5 

ROZGRYWANIE ZAWODÓW 

a) Mistrzowskie ( Mistrzostwo Koła, Klubu ) ( zgodnie z „ZOSW” ). 

b) Towarzyskie. 

3) z podziałem na kategorie wiekowe , dyscypliny ( zgodnie z „ZOSW” ). 

2. Zawody Mistrzowskie na poziomie Okręgowym i Kół rozgrywane mogą być następujących w dyscyplinach 

wędkarskich: 

1) spławik, 

2) feeder, 

3) spinning ( z brzegu ), 

4) spinning ( team z łodzi ), 

5) podlodowa ( w przypadku dyscypliny podlodowej grubość pokrywy lodowej nie może być mniejsza niż 15 cm, 

pozostałe zasady bezpieczeństwa jak w „ZOSW” .) 

6) karpiowa ( team ) 

3. W zawodach na szczeblu Koła prawo startu mają: 

1) na „wodach okręgu PZW Tarnów” i „wodach otwartych” - wszyscy członkowie danego koła posiadający aktualne 

opłaty członkowskie oraz aktualne opłaty za wędkowanie w Okręgu Tarnowskim. Wędkarze nie posiadający 

aktualnych opłat na zagospodarowanie i ochronę wód na „wody okręgu PZW Tarnów” lub „wody otwarte” muszą 

uiścić składkę okręgową jednodniową . 
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2) na „pozostałych wodach” - wszyscy członkowie danego koła posiadający aktualne składki członkowskie. 

4. W zawodach na szczeblu Okręgu: 

1) mogą brać udział wszyscy członkowie Okręgu PZW w Tarnowie, a w zawodach otwartych także członkowie innych 

Okręgów PZW, 

2) zawody rozgrywane są zgodnie z ZOSW oraz zgodnie z warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką 

obowiązującymi na danym łowisku. 

5. W przypadku organizacji przez Koła Okręgu PZW w Tarnowie zawodów lub/i imprez wędkarskich na „pozostałych 

wodach” czyli między innymi tzw. komercjach, koszty związane z ich obsługą nie mogą być finansowane i rozliczane 

ze środków finansowych kół ( opłata za wynajęcie łowiska nie może rozliczana ze środków PZW ). 

6. Zawody na „wodach okręgu PZW Tarnów” lub/i „wodach otwartych” na szczeblu Koła lub okręgu rozgrywane mogą 

być dopiero po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzem wody. Ostateczne zezwolenie wydaje Okręg PZW w 

Tarnowie. 

7. Zawody tzw. „komercyjne”, których organizatorem nie jest Koło bądź Okręg PZW w Tarnowie mogą odbywać się: 

1) wyłącznie na zbiornikach wodnych Trzydniaki S1 oraz Bobrowniki Wielkie, jako zawody jednodniowe, rozgrywane 

tylko w porze dziennej, wyłącznie w soboty, 

2) wymagają zgody ZO PZW w Tarnowie, która może zostać udzielona na określonych zasadach, tylko na pisemny 

wniosek złożony w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie, 

8. Wędkarze nieposiadający aktualnych opłat na zagospodarowanie i ochronę wód na zbiornikach pożwirowych muszą 

uiścić składkę okręgową jednodniową na czas trwania zawodów zgodnie z uchwałą nr 10 Prezydium ZO PZW w 

Tarnowie przed zawodami w wysokości: 

a) zbiorniki pożwirowe - 20 zł., 

b) zbiorniki NO KILL opłata elektroniczna jednodniowa e-zezwolenie , Fishster Decathlon - 50 zł., 

c) rzeki pozostałe wody – 20 zł., 

d) rzeki zawody spinningowe – zwolnieni. 

9. Na łowiskach S1 oraz S2: 

1) organizator zajmuje kolejno następujące po sobie stanowiska w ilości równej liczbie startujących zawodników, 

2) nie dopuszcza się opuszczania ( pozostawiania pustych, nieobsadzonych ) stanowisk pomiędzy startującymi 

zawodnikami ( nie dotyczy stref neutralnych pomiędzy sektorami ), 

3) dopuszcza się tzw. „margines” poprzez zarezerwowanie 1 stanowiska przed i 1 stanowiska po tzw. zawodniku 

otwierającym i zamykającym ( nie dotyczy Mistrzostw Okręgu – rezerwacja całego zbiornika ). 

10. Teren zawodów musi być oznakowany początkiem i końcem obszaru rozgrywania zawodów. 

11. Zawody podlegają kontroli przez organy uprawnione. Organem kontrolnym jest Okręgowy Kapitanat Sportowy przy 

ZO PZW w Tarnowie oraz PSR i SSR. Kontrolowanie Organizatora może odbyć się podczas trwania zawodów , 

natomiast w uzasadnionych przypadkach kontrola zawodników nie wcześniej niż 15 min. po sygnale kończącym 

zawody. Z każdej kontroli sporządzona musi zostać notatka. Organom kontrolnym należy każdorazowo przedstawić: 

1) listę wszystkich uczestników zawierającą ich imiona i nazwiska oraz przynależność do Koła i Okręgu, 

2) w przypadku organizacji zawodów przez Koło nie będące gospodarzem wody , oryginał zgody na organizację 

zawodów wystawiony przez Okręg PZW w Tarnowie. 

12. Zawodnicy we wszystkich fazach zawodów zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

13. W trakcie zawodów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w „ZOSW” , a przede 

wszystkim postępowania w przypadku burzy i organizacji zawodów w pobliżu linii wysokiego napięcia. 

14. 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. 
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Zawodników do lat 18 obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność 

opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia. Brak zgody skutkować 

będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach. 

15. Organizator zawodów zobowiązany jest do pozostawienia terenu zawodów w należytej czystości (śmieci należy 

zabrać ze sobą , zabronione jest pozostawianie śmieci w workach na stanowiskach , zakaz palenia śmieci ) , ze 

szczególnym uwzględnieniem usunięcia informacji (komunikatów) o zawodach. 

 

§6 

SĘDZIOWANIE ZAWODÓW 

1. Zgodnie z „ZOSW” sędziowanie zawodów mistrzowskich jak i towarzyskich organizowanych w Kołach PZW może 

odbywać się tylko przez osoby posiadające aktualną licencję sędziowską pod rygorem nieuznania wyników takich 

zawodów. 

2. Minimalna obsada sędziowska podczas zawodów to dwóch sędziów. 

3. Sędziowie we wszystkich fazach zawodów zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

4. W zawodach spinningowych i muchowych sędzia główny zawodów ma prawo dopuścić sędziowanie w parach 

losowanych lub sędziowanie wzajemne (zawodnik - zawodnik) , przy użyciu dokumentacji fotograficznej z użyciem 

miarek organizatora oraz dodatkowych ustaleń na odprawie. 

5. Wszelkie sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

 

 

§7 

WYMIARY, OKRESY OCHRONNE, DODATKOWA PUNKTACJA RYB 

1. Na wszystkich zawodach na szczeblu Koła lub Okręgu, jako domyślnie minimalnie obowiązują wymiary i okresy 

ochronne ryb według aktualnego rozporządzenia sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 

innych organizmów żyjących w wodzie. 

2. Organizator zawodów może zaostrzyć w górę wymiary lub/i okresy ochronne obowiązujące podczas zawodów tylko 

pod warunkiem umieszczenia wcześniej takiej informacji w Komunikacie przed zawodami pod rygorem nieważności. 

3. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek łagodzenie/znoszenie wymiarów czy okresów ochronnych ryb, które byłoby 

sprzeczne z aktualnym rozporządzeniem w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie. 

4. Dopuszcza się dodatkową punktacje za poszczególne gatunki ryb złowione podczas zawodów tylko pod warunkiem 

umieszczenia wcześniej takiej informacji w Komunikacie przed zawodami pod rygorem nieważności. 

 

§8 

REGULAMIN ZAWODÓW 

1.  Zawody Mistrzowskie ( Mistrzostwa Koła, Klubu ) muszą zostać zorganizowane na podstawie aktualnych „Zasad 

Organizacji Sportu Wędkarskiego” ( „ZOSW” ). 

2. Zawody towarzyskie można rozgrywać według regulaminów przygotowanych na potrzeby ich przeprowadzenia. 

3. Regulamin zawodów towarzyskich w Kołach / Klubach powinien być jak najbardziej zbliżony do „ZOSW”. 

 

 

§9 

DOKUMENTACJA Z ZAWODÓW 

1.  Skarbnik Koła zobowiązany jest przy rozliczeniu miesięcznym dostarczyć do Okręgowego Kapitanatu Sportowego 

dokumentacje z zawodów, która zawiera: 

1) regulamin na podstawie, którego były rozgrywane zawody, 

2) kopie ogłoszeń, komunikatów, poprzez które wędkarze byli informowani o zawodach, 

3) listę startowa, 
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4) Program , harmonogram zawodów, 

5) protokół, 

6) tabele wyników, 

7) wykaz wręczonych nagród, 

8) notatkę Sędziego, 

9) zezwolenie na rozgrywanie zwodów - jeżeli takie zezwolenie było wymagane do organizacji zawodów, 

10) listę zawodników z wpłatami, - jeżeli takie wpłaty miały miejsce, 

11) monitoring wód na wodach otwartych oraz na wodach Okręgu PZW w Tarnowie . 

2. Okręgowy Kapitanat Sportowy weryfikuje zgodność dostarczonej dokumentacji z zawodów z obowiązującymi 

zasadami i przepisami, po pozytywnym zaopiniowaniu przekazuje dokumentacje do księgowości w celu rozliczenia, 

w przypadku braków, uchybień wnosi o ich uzupełnienie do danego Skarbnika Koła. 

 

§10 

KOMUNIKATY ZAWODÓW 

1.  Na szczeblu Okręgowym każdorazowo OKS będzie publikował z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Okręgu 

ponumerowane Komunikaty Zawodów ( zawierające regulamin zawodów, zasady startu zawodników, sposób ich 

zgłaszania i ewentualne ograniczenia, zaostrzenie wymiarów lub/i okresów ochronnych ryb, czy też informacje o 

dodatkowej punktacji za poszczególne gatunki ryb ) i Komunikaty zawierające zmiany. 

2.  O zawodach otwartych OKS będzie informował także w inny sposób umożliwiający właściwe dotarcie do 

informacji o zawodach. 

3. Organizator zawodów towarzyskich, mistrzowskich na szczeblu Koła zobowiązany jest do opublikowania 

Komunikatu o zawodach, który powinien zawierać regulamin zawodów, zasady startu zawodników, sposób ich 

zgłaszania i ewentualne ograniczenia, zaostrzenie wymiarów lub/i okresów ochronnych ryb, czy też informacje o 

dodatkowej punktacji za poszczególne gatunki ryb. 

 

§11 

ZAWODY SPECJALNE 

1.  Zaproszenia do udziału w ww. imprezach oraz zasady startu i finansowania wydawane będą w osobnych 

komunikatach. 

 

 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nie stosowanie się do powyższych postanowień może skutkować: 

1) nie udzieleniem zgody na organizację zawodów w roku następnym, 

2) nie uznaniem wyników danych zawodów, 

3) w rażących przypadkach pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej, bądź karnej Organizatora. 

 

§13 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w Okręgu PZW Tarnów wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez 

Prezydium ZO PZW Tarnów. 


