
Grand Prix Okręgu PZW Tarnów 

SPŁAWIK,FEEDER,METHOD FEEDER 

Regulamin zawodów na rok 2023 
 

 
1.Prawo startu w Grand Prix Okręgu Tarnów (w skrócie  GPO ) Seniorów mają zawodnicy indywidualni , 
zgłoszeni przez koło lub klub . 
 
2.Wszyscy zawodnicy biorący udział w GPO muszą być członkami Okręgu PZW Tarnów , posiadać 
opłaconą aktualną składkę członkowską oraz opłaty na dany akwen , rzekę . 
 
3.Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. 
Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na start w 
zawodach oraz obowiązuje obecność opiekuna podczas trwania całych zawodów na stanowisku 
(opiekun nie może brać udziału w zawodach ). 
 
4.Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie oraz aktualne 
opłaty pod rygorem niedopuszczenia do startu w zawodach zgodnie z komunikatem . 
 
5.Interpretacja regulaminu GPO należy do Okręgowego Kapitanatu Sportowego , decyzje podjęte przez 
OKS są w tym wypadku wiążące i ostateczne . 
 
6.Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników, do pojemności najmniejszego 
łowiska. 
 
7.Uczestników zawodów, w tym opiekunów, obowiązuje bezwzględne zachowanie trzeźwości począwszy 
od chwili rozpoczęcia do zakończenia zawodów. Zabrania się spożywania alkoholu lub innych 
substancji odurzających. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkować niedopuszczeniem do 
uczestnictwa lub dyskwalifikacją. Sędzia Główny zawodów ma prawo wezwania uczestnika zawodów do 
poddania się badaniu przy użyciu alkomatu, odmowa skutkuje dyskwalifikacją. 
 
8.Podstawą dopuszczenia do udziału w Grand Prix Okręgu Tarnów jest postepowanie zgodnie z 
zamieszczonym komunikatem na oficjalnej stronie www.pzwtarnow.pl oraz wniesienie opłaty  startowej 
zgodnie z instrukcją   . Wpisowe nie podlega zwrotowi . Lista startowa ukaże się po zaksięgowanej 
wpłacie .  
 
9.Zawodnik obowiązkowo potwierdza swój udział w zawodach w dniu ich rozgrywania w wyznaczonym 
czasie zbiórki. Brak potwierdzenia startu w określonym czasie skutkuje niedopuszczeniem do zawodów. 
10.Opłata Startowa : 
a) na cały cykl 3 zawodów wynosi 200 PLN 
 
W opłacie startowej zawarte będzie: 
• 3 puchary-statuetki na sektor (puchar przechodni bądź puchary na finał dla miejsc 1-3) 
• 3 dyplomy na sektor (6 dyplomów na finał ) 
• posiłek 
 
Na koniec każdych zawodów suma różnic z wpływów ze startowego i poniesionych wydatków 
przeznaczona będzie na nagrody (bony) dla najlepszych zawodników w całym cyklu GPO w klasyfikacji 
indywidualnej (miejsca 1-3 ). 
Przewidywane nagrody na koniec cyklu GPO na każdą metodę (Feeder , spławik , method Feeder) : 
1 miejsce – bon 900 PLN 
2 miejsce -  bon 700 PLN 
3 miejsce – bon 500 PLN  
 
11.W 2023 roku przewidziane jest 3 zawody z cyklu Grand Prix Okręgu. 
W razie niemożliwości rozegrania zawodów na danym łowisku zawody odbędą się na łowisku w terminie 
rezerwowym bądź łowisku zastępczym . 
12.Poszczególne zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu, wybranych przepisów 
„ZOSW” , warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązujących na danym łowisku i 

http://www.pzwtarnow.pl/


„Zasadami Organizacji i Rozgrywania Zawodów Wędkarskich na Wodach Okręgu PZW Tarnów”. 
O zmianach decyduje Sędzia Główny podczas odprawy przed zawodami.  

 
13.W klasyfikacji ogólnej GPO , zawodników obowiązywać będzie punktacja dodatnia w sposób 
następujący: 
• 1miejsce –1 pkt 
• ... – ... 
• 10miejsce  – 10 pkt 
Klasyfikację ustala się dodając numery miejsc zajętych przez zawodnika w zawodach z cyklu GPO. 
Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika w całym cyklu. Zawodnik otrzymuje ilość 
punktów zgodną z zajętym miejscem. Zawodnicy którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji 
Grand Prix Okręgu liczbę punktów zdobytą na zawodach. 
Wyżej sklasyfikowany zostaje zawodnik, który uzyska w sumie mniejszą liczbę punktów sektorowych.  
W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał 
większą liczbę punktów (waga). Jeśli i to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się 
miejsca ex aequo. W przypadku gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od 
punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0" punktów 
Zawodnik nieobecny – ilość zawodników w danym sektorze  +10 pkt . 
 
14.W klasyfikacji indywidualnej liczone będzie 3 najlepsze wyniki , w przypadku  . 
 
15.Zawodnik traci prawo do pucharu, nagrody w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas 
ich wręczania na zakończenie zawodów. Ewentualną przyczynę nieobecności należy wcześniej zgłosić 
u Sędziego Głównego zawodów. 
 
16.Podsumowanie całego cyklu zawodów GPO odbędzie się po zakończeniu ostatnich zawodów cyklu. 
 
17. Osoby, co do których będą istniały uzasadnione podejrzenia o niesportowe lub nieetyczne 
zachowanie, zostaną wykluczone z możliwości dalszej rywalizacji w cyklu zawodów GPO Tarnów . 
 
18.Zawodnicy startujący w GPO i osoby im towarzyszące na terenie zawodów czynią to z własnej woli i 
są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. 
 
19.Warunkiem startu w cyklu zawodów GPO jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia zawodów. 
Jednocześnie wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku, 
utrwalonego w dowolnej formie na wszelakich nośnikach (m.in. Internet, prasa) w celach marketingowych 
i promocyjnych Okręgu związanych z zawodami pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię 
zawodnika. 
 
20.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Uczestników oraz 
zdarzenia losowe. 
 
21.Każdy Uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po 
sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub 
zniszczenia sprzętu. 
 
22.Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wszystkie nieprawidłowości, które zauważył lub się o 
nich dowiedział. W sytuacji zatajenia takiego faktu w wyniku działania w złej woli, Organizator ma prawo 
nawet wykluczyć Uczestnika, który o fakcie celowo nie poinformował. 
 
23. Zapis uczestnika oraz opłata jest akceptacją regulaminów rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix 
Okręgu PZW w Tarnowie utworzonym przez OKS PZW w Tarnowie oraz wędkarzy .  
 
24. Pula nagród uzależniona od frekwencji , w przypadku większej ilości chętnych do danej dyscypliny 
organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia ilości startujących do maksymalnej ilości 
dopuszczonych startujących (uzależnione od  najmniejszej pojemności łowiska zgodnie z komunikatami) . 
Możliwość utworzenia sektorów .  
 



 
 

 
 
 


