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Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r.    

Zasady wyłaniania Mistrzów Okręgu w 2015r.                    

Zasady rozgrywania cyklu Grand Prix Okręgu w 2015r.        

Zasady startu reprezentantów Okręgu w zawodach ogólnopol-

skich w 2015r.                                                                      

Kalendarz okręgowych imprez sportowych w 2015r. 

Działając na podstawie Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego (OKS) na skutek decy-
zji podjętych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy informuję o poniższych zasadach obowiązują-
cych w 2015r. 

Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r.   

OKS w 2015r. organizuje zawody sportowe i rywalizację sportową w następujących dyscypli-
nach: 
- podlodowa, 
- spławikowa, 
- spinningowa, 
- morska z kutrów, 
- feederowa, 
- dyscypliny młodzieżowe wg regulaminu olimpiad młodzieżowych, sport rzutowy oraz okrę-
gowe zawody dla dzieci i młodzieży. 
Zawody zorganizowane zostaną w rywalizacji indywidualnej i drużynowej jako zawody mi-
strzowskie lub zawody towarzyskie.  
W zawodach mogą brać udział wszyscy członkowie Okręgu PZW w Radomiu, a w zawodach 
otwartych także członkowie innych Okręgów PZW. Zasady startu zawodników, sposób ich zgła-
szania i ewentualne ograniczenia będą wprowadzane za pomocą Komunikatów Zawodów, które 
będą publikowane przed zawodami w na stronach internetowych Okręgu. 
 

Dyscyplina podlodowa 
 
Podlodowe Mistrzostwa Okręgu 
- zawody rozgrywane w 2 terminach po 2 tury, 
- mistrz zostanie wyłoniony z 4 tur, 
- prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- brak podziału na kategorie wiekowe, 
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje 3 zawodników, 
- nagrodami w zawodach są: 
- w klasyfikacji indywidualnej: 
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- start Indywidualnego Mistrza Okręgu w cyklu Ogólnopolskich Zawodów Grand Prix Polski fi-
nansowany z budżetu OKS. 
- możliwość startu czołowych zawodników w ramach zakwalifikowania do drużyny w Ogólnopol-
skich Zawodach Grand Prix Polski częściowo finansowane z budżetu OKS. 
- puchary za miejsca 1-3, 
- medale za miejsca 1-3, 
- dyplomy za miejsca 1-6, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
- w klasyfikacji drużynowej: 
- za miejsca 1-3 nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
Z cyklu zawodów zostanie wyłoniona na podstawie decyzji OKS reprezentacja Okręgu na Podlo-
dowe Zawody Grand Prix Polskie w 2016r.  
 
 
Podlodowe Zawody Towarzyskie 
W dyscyplinie podlodowej w 2015 nie będą rozegrane Zawody Towarzyskie. 
 
W dyscyplinie podlodowej w 2015 nie będzie prowadzona klasyfikacja Grand Prix Okręgu. 
 
 

Dyscyplina spławikowa 
 
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 
- zawody rozgrywane w 2 turach rozegranych w dwóch kolejnych dniach (sobota i niedziela) na 
dwóch różnych łowiskach. Jeśli nie będzie możliwe rozegranie zawodów na różnych rodzajach 
łowisk istnieje możliwość rozegrania zawodów na jednym łowisku.  
- mistrzowie zostają wyłonieni z 2 tur,  
- klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- w klasyfikacji indywidualnej kategorie: Senior, Młodzież U-23, Junior U-18, Kadet U-14  
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje: 3 x Senior, 1 x Junior U-18, 1 x Kadet U-14. 
- brak klasyfikacji Kobiet i nieuwzględnienie Kobiet i Młodzieży U-23 w klasyfikacji drużynowej, 
- nagrodami w zawodach są: 
- start Indywidualnych Mistrzów Okręgu w kategoriach wiekowych w Mistrzostwach Polski fi-
nansowany z budżetu OKS. 
- puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- medale za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego 
zawodnika oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
Okręgowe Spławikowe Zawody Towarzyskie 
- zawody OPEN, dopuszczona możliwość startu zawodników z innych okręgów PZW, 
- klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje: 3 x Senior, 1 x Junior U-18, 1 x Kadet U-14. 
- nagrodami w zawodach są: 
      - puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
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- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 w kategorii Seniorów ufundowane w ramach środków OKS 
PZW w Radomiu na zasadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
W dyscyplinie spławikowej będzie prowadzona roczna punktacja Grand Prix Okręgu. 
 
 

Dyscyplina spinningowa 
 
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu 
- zawody rozgrywane w 2 turach, 
- mistrzowie zostają wyłonieni z 2 tur, 
- jedna tura to zawody na żywej rybie z łodzi, a druga tura to zawody na żywej rybie z brzegu. 
Jeśli nie będzie możliwe rozegranie zawodów na różnych rodzajach łowisk istnieje możliwość 
rozegrania zawodów na jednym łowisku. 
- Juniorzy U-18 rywalizację rozgrywają wyłącznie w zawodach na żywej rybie z brzegu, 
- klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- w klasyfikacji indywidualnej kategorie: Senior i Junior U-18, 
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje: 2 x Senior, 
- nagrodami w zawodach są: 
- start Indywidualnych Mistrzów Okręgu w kategoriach wiekowych w Mistrzostwach Polski fi-
nansowany z budżetu OKS. 
      - puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
      - medale za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
      - dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego 
zawodnika oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
Okręgowe Spinningowe Zawody Towarzyskie  
- zawody rozegrane metodą „na żywej rybie” z brzegu i „na żywej rybie” z łodzi.  
- w przypadku problemów w rozegraniu zawodów „na żywej rybie” istnieje możliwość rozegra-
nia zawodów metodą klasyczną lub uproszczenia regulaminów zawodów,  
- klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- w klasyfikacji indywidualnej kategorie: Senior i Junior U-18, 
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje: 2 x Senior,  
- nagrodami w każdych zawodach są: 
- puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 ufundowane w ramach środków OKS PZW w Radomiu na za-
sadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji drużynowej, 
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
W dyscyplinie spinningowej będzie prowadzona roczna punktacja Grand Prix Okręgu. 
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Dyscyplina feederowa 
 
 
Okręgowe Zawody Feederowe 
- zawody otwarte (OPEN), gdzie możliwy jest udział zawodników z poza Okręgu PZW Radom, 
- zawody rozegrane zostaną wg Zasad rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. przyjęte 
przez OKS w Radomiu oraz Regulaminu zawodów zaproponowanego przez OKS w Radomiu 

- prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa, 
- cykl zawodów składa się z 2 tur, 
- zawody rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe, 
- w klasyfikacji drużynowej drużynę reprezentuje 3 zawodników, 
- nagrodami w zawodach są: 
- puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 ufundowane w ramach środków OKS PZW w Radomiu na za-
sadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
W dyscyplinie feederowej będzie prowadzona roczna punktacja Grand Prix Okręgu. 
 
 
Zawody dla dzieci i młodzieży 
Rywalizacja dzieci i młodzieży na szczeblu okręgowym będzie prowadzona poprzez organizację 
przez OKS w Radomiu wraz z Okręgową Komisją ds. Dzieci i Młodzieży Okręgowych zawodów 
dla dzieci i Młodzieży „Wędkarskie Pożegnanie Wakacji”. W tym roku jesteśmy także organiza-
torem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej, której organizację powierzyła nam Krajowa 
Rada Ds. Dzieci i Młodzieży ZG PZW. 
 
Okręgowe Zawody dla Dzieci i Młodzieży „Wędkarskie Pożegnanie Wakacji”  to coroczna im-
preza okręgowa, która adresowana jest dla najmłodszych przedstawicieli wszystkich Kół oraz 
dzieci niezrzeszonych. Przeznaczone na tą imprezę są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i 
wszystkich uczestników. 
 
Olimpiada Wędkarska przeznaczona jest dla reprezentacji okręgu wytypowanej przez Okręgową 
Komisję ds. Dzieci i |Młodzieży. Regulamin rozgrywania olimpiad znajduje się na stronie: 
http://www.pzw.org.pl/mlodziez/wiadomosci/58523/60/zestawienie_przepi-
sow_pzw_dot_dzieci_i_mlodziezy   
 
Okręgowa Komisja ds. Dzieci i Młodzieży prowadzi także nabór kandydatów na  Młodzieżowy 
Obóz Wędkarski organizowany przez Komisję ds. Dzieci i Młodzieży na szczeblu krajowym. Infor-
macje będą publikowane na stronie  internetowej Okręgu. 
 
W rozgrywkach dzieci i młodzieży  w 2015 nie będzie prowadzona klasyfikacja Grand Prix 
Okręgu. 
 
 
 
 

http://www.pzw.org.pl/mlodziez/wiadomosci/58523/60/zestawienie_przepisow_pzw_dot_dzieci_i_mlodziezy
http://www.pzw.org.pl/mlodziez/wiadomosci/58523/60/zestawienie_przepisow_pzw_dot_dzieci_i_mlodziezy
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Dyscyplina morska 
Morskie Mistrzostwa Okręgu 
- łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej) na przynęty sztuczne, 
- zawody rozgrywane w 2 turach, 
- indywidualny Mistrz Okręgu wyłoniony z 2 tur, 
- klasyfikacja indywidualna, 
- brak podziału na kategorie wiekowe (w zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy, któ-
rzy skończyli 18 lat), 
- nagrodami w zawodach są: 
- start Indywidualnego Mistrza Okręgu w Morskich Mistrzostwach Polski finansowany z budżetu 
OKS. 
- start 3 osobowa reprezentacja Okręgu w Morskich Mistrzostwach częściowo finansowany z 
budżetu OKS. Zasady wyłaniana reprezentacji określa OKS. 
- puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej, 
- medale za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji indywidualnej, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
Nie przewiduje się rozgrywania zawodów w pozostałych dyscyplinach morskich tj. łowienie 
brzegowe z plaży (surf casting), łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej ) na przynęty 
naturalne i morskie spinningowanie z małych łodzi. 
 
W dyscyplinie morskiej w 2015 nie będzie prowadzona klasyfikacja Grand Prix Okręgu. 
 
 

Zawody specjalne 
Zaproszenia do udziału w w/w imprezach oraz zasady startu i finansowania w osobnych komu-
nikatach. 
 

Sprawy pozostałe 
Dyscyplina rzutowa, muchowa 
Nie przewiduje się organizacji na szczeblu okręgowym organizacji zawodów w dyscyplinie rzuto-
wej i muchowej. Jeżeli w strukturach okręgu znajdą się zainteresowani tego typu zawodami ist-
nieje możliwość rozważenia organizacji takich zawodów. 
 
Regulaminy zawodów 
Zawody rangi mistrzowskiej organizowane są na podstawie aktualnych Regulaminów organizacji 
sporty wędkarskiego opracowanych przez GKS.  Regulaminy zawodów towarzyskich ogłaszane 
są w komunikacie zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od zdobytych doświadczeń 
postanowieniami OKS i Przewodniczącego OKS. 
 
Komunikaty zawodów 
OKS zastrzega  sobie prawo zmiany terminów zawodów lub zasad ich rozgrywania. Każdora-
zowo  OKS będzie publikował Komunikaty Zawodów i Komunikaty zawierające zmiany z odpo-
wiednim wyprzedzeniem na stronie Okręgu. O zawodach otwartych  OKS Będzie informował 
także w inny sposób umożliwiający właściwe dotarcie do informacji o zawodach. 
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Zasady rozgrywania cyklu Grand Prix Okręgu w 2015r. 

OKS w 2015r. organizuje rywalizację sportową w cyklu Grand Prix Okręgu w następujących dys-
cyplinach: 
- spławikowa, 
- spinningowa, 
- feederowa.     
 
Roczna klasyfikacja Grand Prix Okręgu - dyscyplina spławikowa 
Z rocznego cyklu rozegranego w 2015r wśród uczestników zawodów mistrzowskich i towarzy-
skich prowadzona będzie punktacja Grand Prix Okręgu.  
W klasyfikacji indywidualnej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów mistrzow-
skich i towarzyskich kategorie: Senior, Młodzież U-23, Junior U-18, Kadet U-14. 
- nagrodami w cyklu są: 
- puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-3 w Kategorii Seniorów i za zajęcie pierwszego miejsca w kate-
goriach Młodzież U-23, Junior U-18, Kadet U-14 ufundowane w ramach środków OKS PZW w 
Radomiu na zasadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej, 
W klasyfikacji drużynowej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów mistrzowskich 
i towarzyskich całej drużyny. W skład drużyny wchodzą 3 x Senior, 1 x Junior , 1 x Kadet. Skład 
drużyny może ulegać zmianie, ale członek jednej drużyny nie może być klasyfikowany w innej 
drużynie. Koła i Kluby zgłaszając zawodników podają skład drużyn, który obowiązuje w danych 
zawodach. 
- nagrodami w cyklu są: 
- za miejsca 1-3 nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- dyplomy za miejsca 1-6 dla drużyny i każdego zawodnika, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
Klasyfikacja zostanie ogłoszona po zakończeniu sezonu, a nagrody dla zwycięzców wręczone w 
sposób uroczysty. 
 
Roczna klasyfikacja Grand Prix Okręgu - dyscyplina spinningowa 
Z rocznego cyklu rozegranego w 2015r wśród uczestników zawodów mistrzowskich i towarzy-
skich prowadzona będzie punktacja Grand Prix Okręgu. W klasyfikacji łącznej uczestniczą za-
wody z brzegu i z łodzi. 
W klasyfikacji indywidualnej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów mistrzow-
skich i towarzyskich kategorie: Senior i Junior U-18,  
- nagrodami w cyklu są: 
- puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-3 w Kategorii Seniorów i za zajęcie pierwszego miejsca w kate-
gorii Junior U-18 ufundowane w ramach środków OKS PZW w Radomiu na zasadach bonu na 
zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej, 
W klasyfikacji drużynowej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów mistrzowskich 
i towarzyskich całej drużyny. W skład drużyny wchodzą 2 x Senior. Skład drużyny może ulegać 
zmianie, ale członek jednej drużyny nie może być klasyfikowany w innej drużynie. Koła i Kluby 
zgłaszając zawodników podają skład drużyn, który obowiązuje w danych zawodach. 
- nagrodami w cyklu są: 
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- za miejsca 1-3 nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- dyplomy za miejsca 1-6 dla drużyny i każdego zawodnika, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
Klasyfikacja zostanie ogłoszona po zakończeniu sezonu, a nagrody dla zwycięzców wręczone w 
sposób uroczysty. 
 
Roczna klasyfikacja Grand Prix Okręgu - dyscyplina feederowa 
Z rocznego cyklu rozegranego w 2015r wśród uczestników zawodów towarzyskich prowadzona 
będzie punktacja Grand Prix Okręgu.  
W klasyfikacji indywidualnej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich bez podziału na kate-
gorie wiekowe.  
- nagrodami w cyklu są: 
- puchary za miejsca 1-3, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-3 ufundowane w ramach środków OKS PZW w Radomiu na za-
sadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej, 
W klasyfikacji drużynowej obowiązuje punktacja ujemna ze wszystkich zawodów mistrzowskich 
i towarzyskich całej drużyny. W skład drużyny wchodzą 2 zawodników. Skład drużyny może ule-
gać zmianie, ale członek jednej drużyny nie może być klasyfikowany w innej drużynie. Koła i 
Kluby zgłaszając zawodników podają skład drużyn, który obowiązuje w danych zawodach. 
- nagrodami w cyklu są: 
- za miejsca 1-3 nagradza się pucharem drużynę, a medalem i dyplomem każdego zawodnika 
oraz koło lub klub, 
- dyplomy za miejsca 1-6 dla drużyny i każdego zawodnika, 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
Klasyfikacja zostanie ogłoszona po zakończeniu sezonu, a nagrody dla zwycięzców wręczone w 
sposób uroczysty 
 
W dyscyplinie podlodowej, morskiej i rywalizacji dzieci i młodzieży w 2015 nie będzie prowa-
dzona klasyfikacja Grand Prix Okręgu. 
 
                

Zasady wyłaniania Mistrzów Okręgu w 2015r. 

 
Mistrzowie Okręgu w poszczególnych dyscyplinach zostaną wyłonieni w następujący sposób: 
 
Dyscyplina podlodowa  
Indywidualny Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony z cyklu czterech tur zawodów mistrzowskich, 
które rozegrane zostaną w 2015r. W przypadku problemów z rozegraniem zawodów w celu wy-
łonienia Mistrza muszą być rozegrane co najmniej 2 tury, na których podstawie wyłoniony zo-
stanie mistrz. Obowiązują Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 1.01.2015r. 

przyjęte przez ZG PZW PZW i Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. przyjęte przez 
OKS w Radomiu. 
Na w/w podstawie zostanie wyłoniony także Drużynowy Mistrz Okręgu w składzie trzyosobwym 
wg Zasad rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. 
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Dyscyplina spławikowa 
Indywidualny Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony z cyklu dwóch tur zawodów. W przypadku pro-
blemów z rozegraniem zawodów w celu wyłonienia Mistrza musi zostać rozegrana co najmniej 
1 tura, na której podstawie wyłoniony zostanie mistrz. Obowiązują Zasady organizacji sportu 
wędkarskiego w PZW od 1.01.2015r. przyjęte przez ZG PZW i Zasady rozgrywania zawodów okrę-
gowych w 2015r. przyjęte przez OKS w Radomiu. 
Na w/w podstawie zostanie wyłoniony także Drużynowy Mistrz Okręgu w składzie pięcioosobo-
wym wg Zasad rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. 
 
Dyscyplina spinningowa, 
Indywidualny Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony z cyklu dwóch tur zawodów. W przypadku pro-
blemów z rozegraniem zawodów w celu wyłonienia Mistrza musi zostać rozegrana co najmniej 
1 tura, na której podstawie wyłoniony zostanie mistrz. Obowiązują Zasady organizacji sportu 
wędkarskiego w PZW od 1.01.2015r. przyjęte przez ZG PZW i Zasady rozgrywania zawodów okrę-
gowych w 2015r. przyjęte przez OKS w Radomiu. 
Na w/w podstawie zostanie wyłoniony także Drużynowy Mistrz Okręgu w składzie dwuosobo-
wym wg Zasad rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. 
 
Dyscyplina morska z kutrów, 
Indywidualny Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony z cyklu dwóch tur zawodów. W przypadku pro-
blemów z rozegraniem zawodów w celu wyłonienia Mistrza musi zostać rozegrana co najmniej 
1 tura, na której podstawie wyłoniony zostanie mistrz. Obowiązują Zasady organizacji sportu 
wędkarskiego w PZW od 1.01.2015r. przyjęte przez ZG PZW i Zasady rozgrywania zawodów okrę-
gowych w 2015r. przyjęte przez OKS w Radomiu. 
Na w/w podstawie zostanie wyłoniony także Drużynowy Mistrz Okręgu w składzie dwuosobo-
wym wg Zasad rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. 
 
Dyscyplina feederowa, 
Zawody w dyscyplinie feederowej nie podlegają regulacjom wg Zasad organizacji sportu 
wędkarskiego w PZW od 1.01.2015r. przyjęte przez ZG PZW, a są rozgrywane wyłacznie w oparciu o 

Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015r. przyjęte przez OKS w Radomiu. W związku 
z tym nie jest wyłaniany Mistrz Okręgu.  
 
W 2015r. nie będą wyłaniani Mistrzowie Okręgu w pozostałych sportach wędkarskich wyżej nie 
wymienionych.  

Zasady startu reprezentantów Okręgu w zawodach ogólnopol-

skich w 2015r.     

Działając na ustaleń podjętych na posiedzeniach OKS informujemy, że w 2015r. obowiązują na-
stępujące zasady startu reprezentantów Okręgu w zawodach ogólnopolskich: 
- każdorazowo skład reprezentantów Okręgu w zawodach ogólnopolskich tj. Mistrzostwa Polski, 
cykl Grand Prix Polski jest ustalany przez Okręgowy Kapitanat Sportowy i zatwierdzany przez 
Prezydium Zarządu Okręgu. 
- Mistrzowie Okręgu mający praw do reprezentowania Okręgu w zawodach ogólnopolskich wy-
łaniani sa na zasadach wyżej wymienionych, 
- pozostali zawodnicy reprezentujący Okręg PZW w Radomiu są typowani przez Okręgowy Kapi-
tanat Sportowy na podstawie osiąganych wyników, potencjału sportowego i innych czynników, 
które mogą przynieść sukcesy sportowe naszych kadr. 
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Zasady finansowania startów reprezentantów Okręgu w zawodach ogólnokrajowych: 
- Mistrz Okręgu ma finansowane startowe w pełnej wysokości, dojazd w wysokości ½ stawki w 
dwie strony, nocleg i wyżywienie do 150 zł./dobę, zanęty 50 zł. tura zawodów + 50 zł. za start w 
zawodach tzw. dodatku kapitańskiego. 
- Pozostali zawodnicy reprezentujący Okręg mają finansowane starty na zasadach indywidualnie 
ustalonych w budżecie OKS w zależności od środków, jakimi dysponuje OKS. 
 
Zawodnicy reprezentujący Okręg mają prawo do uzyskania strojów reprezentacyjnych okręgu i 
noszenia na zawodach i poza nimi. 
 
Zawodnicy mogą tylko i wyłącznie reprezentować barwy Okręgu PZW w Radomiu. 
 

Kalendarz okręgowych imprez sportowych w 2015r 

Działając na podstawie ustaleń przyjętych na posiedzeniu Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
w dniu 13.12.2014r. w 2015 obowiązuje następujący Kalendarz Zawodów Okręgowych: 
 

Kalendarz Zawodów Okręgowych na rok 2015     
Okręg PZW 
w Radomiu 

            

lp. data zawody typ 
miejsce zawodów 

podstawowe rezerwowe 

1 
18.01 lub 

01.02 
I i II Tura Podlodowych Mistrzostw Okręgu mistrzowskie Sieciechów Siczki 

2 
08.02 lub 

15.02 
III i IV Tura Podlodowych Mistrzostw Okręgu mistrzowskie Siczki Sieciechów 

3 
20-21.03 
lub 10-
11.04 

I i II Tura Morskich Mistrzostw Okręgu mistrzowskie 
Władysła-

wowo 
Darłowo 

4 26.04 Towarzyskie Zawody Okręgowe - Puchar OKS GPx Okręgu Białobrzegi   

5 03.05 
Towarzyskie Spławikowe Zawody Okręgowe                               
Memoriał Małgorzaty Wesołowskiej 

otwarte, GPx 
Okręgu 

Jastrząb Domaniów 

6  10.05 Towarzyskie Feederowe Zawody Okręgowe GPx Okręgu Brudnów   

7 16.05 I Tura Spławikowych Mistrzostw Okręgu mistrzowskie 
Świerże 
Górne 

Białobrzegi 

8 17.05 II Tura Spławikowych Mistrzostw Okręgu mistrzowskie Koszorów Jastrząb 

9 24.05 
Towarzyskie Spinningowe Zawody Okręgowe                              
Puchar Pilicy 

GPx Okręgu Warka Przybyszew 

10 04-07.06 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży                                   
w Sportach Wędkarskich 

krajowe Kozienice   

11 13.06 
I Tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu                 
Puchar Domaniowa (z łodzi) 

mistrzowskie Domaniów   
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12 14.06 II Tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu mistrzowskie 

Świerże 
Górne 

Michałów 

13 16.08 
Towarzyskie Spinningowe Zawody Okręgowe                              
Puchar Sandacza (z łodzi) 

GPx Okręgu Domaniów   

14 30.08 
Okręgowe zawody Dla Dzieci i Młodzieży 
Wędkarskie Pożegnanie Wakacji 

otwarte Pionki   

15 13.09 
Towarzyskie Spławikowe Zawody Okręgowe                               
Puchar Prezesa 

GPx Okręgu 
Wólka Magie-

rowa 
  

16 20.09 Towarzyskie Spinningowe Zawody Okręgowe  GPx Okręgu Białobrzegi Brzeźce 

17 27.09 Towarzyskie Feederowe Zawody Okręgowe GPx Okręgu 
Świerże 
Górne 

  

Okręgowy Kapitanat Sportowy,        

Brudnów, dn. 13.12.2014r.       

 

 
 
 
 
 
 
Życzę wszystkim sportowcom i zawodnikom startującym w zawodach towarzyskich udanego se-
zonu sportowego, miłej atmosfery na zawodach, koleżeństwa i przyjaźni na niwie organizacyj-
nej.  
 
 
Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego PZW w Radomiu  
Włodzimierz Przybylski  
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