
I. Regulamin Grand Prix WWKS Toruń w dyscyplinie spinningowej rozgrywanych

w formule z łodzi – teamy na rok 2019

1. Zawody  Grand  Prix  WWKS Toruń  w  dyscyplinie  spinningowej  rozgrywanych  w

formule  z  łodzi  mają  charakter  otwarty  i  są  dostępne  dla  wszystkich  członków

Okręgu PZW Toruń. W uzasadnionych przypadkach (np. wynikających pojemności

łowiska) organizator zawodów wchodzących w skład Grand Prix ma prawo określić

pierwszeństwo udziału w zawodach członków klubu WWKS w Toruniu.

2. Do zawodów z cyklu Grand Prix WWKS Toruń zalicza się zawody zatwierdzane

przez Okręgowy Kapitanat Sportowy, w tym Drużynowe Spinningowe Mistrzostwa

Okręgu realizowane w dwóch turach. Pozostałe zawody mogą być rozgrywane jako

jednoturowe  lub  wieloturowe.  Liczba  zawodów  i  tur  zatwierdzona  przez  OKS

podawana będzie do wiadomości każdego roku w kalendarzu imprez i zawodów

Okręgu PZW Toruń.

3. Terminarz  zawodów Grand  Prix  WWKS Toruń  ustalany jest  w  taki  sposób  aby

terminy nie pokrywały się z zawodami rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej (GP

Polski i  Eliminacje GP Polski) o ile zawodnicy reprezentujący klub WWKS będą

brać udział w takich zawodach.

4. Zawody Grand Prix WWKS Toruń w dyscyplinie spinningowej przeprowadzane są

zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego PZW 2019 cz. II3, pkt. 6 –

szczegółowe zasady organizacji zawodów z łodzi w formule teamów, za wyjątkiem

zmian wynikających z niniejszego regulaminu.  Zmiany w szczególności  dotyczą

następujących punktów:

6.2 – za team (drużynę), klasyfikowaną w Grand Prix WWKS Toruń w dyscyplinie

spinningowej uważa  się  zespół  złożony  z  dwóch  zawodników  –  zawodniczek,

będących  członkami  Klubu  WWKS  w  Toruniu  występujących  w  jednej  łodzi  w

zawodach  zaliczanych  do  punktacji,  pod  nazwą  przypisaną  w  całym  sezonie,

zgłoszoną do udziału w Grand Prix do dnia 30.03 danego roku.

6.3 – jednorazowo w jednych zawodach w sezonie dopuszcza się wprowadzenie

do teamu zawodnika rezerwowego, będącego członkiem Okręgu PZW w Toruniu, a

nie należącego do Klubu WWKS w Toruniu bez straty punktów dla zespołu

6.3.1 – nie obowiązuje,

6.4.1 - 6.4.10 – nie obowiązuje,

6.5.2 – dopuszcza się organizację zawodów na akwenach mniejszych niż 300 ha.

6.5.3 – dopuszcza się organizację zawodów na wodach, na których zabronione jest

używanie silników spalinowych,
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6.6.2 – zezwala się organizatorowi  zawodów na wprowadzenie innego sposobu

sygnalizacji złowionych ryb,

6.6.7 – zwalnia się organizatora zawodów od zabezpieczenia odpowiedniej liczby

wyposażonych w silniki spalinowe jednostek pływających dla sędziów, pełniących

jednocześnie  rolę  łodzi  ratunkowych,  dodatkowego  wyposażenia  sędziów

kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji i łączności,

6.8.10 – zezwala się na wprowadzenie komunikatem zawodów innego sposobu

wypuszczania jednostek pływających do sektora,

6.8.13  –  zezwala  się  na  zmniejszenie  komunikatem  zawodów  minimalnej

odległości pomiędzy łodziami do 50 metrów,

6.10-6.11.4 – wprowadza się odrębne zasady ustalania wyniku zawodów zgodnie z

pkt. 6 niniejszego regulaminu,

6.13  –  wprowadza  się  odrębne  zasady  klasyfikacji  Grand  Prix  WWKS  Toruń

zgodnie z pkt. 7 niniejszego regulaminu,

6.14 – nie obowiązuje.

5. Organizacja zawodów:

1) Zawody organizowane są w kategorii  seniorów. Dopuszcza się do udziału w

zawodach  juniorów,  pod  warunkiem  wędkowania  na  łodzi  w  teamie  z

pełnoletnim opiekunem.

2) Organizator  zawodów  wchodzących  w  skład  Grand  Prix  WWKS  Toruń

zobowiązany jest opublikować komunikat na stronie internetowej Okręgu PZW

Toruń co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.

3) Komunikat powinien zawierać min informacje na temat.:

- terminu, czasu i miejsca rozegrania zawodów,

- organizacji i przebiegu zawodów,

- ryb łowionych w zawodach,

- zasad sędziowania.

4) W  stosunku  do  zagadnień  dotyczących  rozgrywanych  zawodów,  których

komunikat  nie  reguluje,  mają  zastosowanie  zapisy  wynikające  z  niniejszego

regulaminu i z Zasad organizacji sportu wędkarskiego.

5) Obowiązkiem organizatora  zawodów jest  przekazanie  pełnej  dokumentacji  z

zawodów  w  tym  wszystkich  kart  startowych  przedstawicielowi  OKS  w  dniu

zawodów lub  w  Biurze  Okręgu w  terminie  do  dwóch tygodni  od  rozegrania

imprezy.  W razie  stwierdzenia  błędów obliczeniowych  wyniki  zawodów będą

korygowane a organizator poinformowany o korekcie.
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6) Organizator  zawodów  wchodzących  w  skład  Grand  Prix  WWKS  Toruń

zobowiązany jest do opublikowania wyników na stronie Okręgu PZW Toruń nie

dłużej niż po 14 dniach od rozegrania zawodów.

6. Wyniki zawodów:

1) W zawodach zaliczanych do Grand Prix WWKS Toruń punkty przyznaje się za

długość ryby danego gatunku (zgodnie z komunikatem zawodów) mierzoną z

dokładnością do 1 mm, a wynik końcowy stanowi suma punktów za długość

poszczególnych  gatunków  złowionych  ryb.  Zwycięzcą  zostaje  zawodnik

(drużyna) z największą liczbą punktów wynikających z przeliczenia złowionych

ryb.

2) Przy  równej  ilości  punktów  więcej  niż  jednego  teamu,  o  lokacie  decyduje

najdłuższa  złowiona  ryba,  a  przy  dalszej  równości  przyznaje  się  lokatę  ex

aequo.

3) Przy zawodach wieloturowych o zwycięstwie decyduje zsumowana najmniejsza

liczba punktów uzyskanych w każdej turze zawodów. Przy równej ilości punktów

z każdej tury więcej niż jednego teamu, decydują tzw. małe punkty czyli wynik

uzyskany  w  trakcie  łowienia  wynikający  z  przeliczenia  złowionych  ryb,  a  w

dalszej kolejności najdłuższa złowiona ryba. Przy dalszej równości przyznaje się

lokatę ex aequo.

7. Klasyfikacja Grand Prix WWKS Toruń:

1) Do klasyfikacji  teamom biorącym udział Grand Prix WWKS Toruń zalicza się

punkty zdobyte w zawodach wchodzących w skład Grand Prix WWKS Toruń wg

następujących zasad:

- team  biorący  udział  w  zawodach,  a  nie  biorący  udział  w  Grand  Prix

WWKS Toruń liczony jest do klasyfikacji zawodów jednak nie jest liczony

do klasyfikacji Grand Prix WWKS Toruń,

- za  pierwsze  miejsce  w  zawodach  jednoturowych  lub  w  każdej  turze

zawodów wieloturowych  team biorący udział  Grand Prix  WWKS Toruń

otrzymuje 1 pkt., za drugie 2 pkt itd.,

- team otrzymuje punkty pod warunkiem, że zakończy łowienie z wynikiem

pozytywnym,

- teamom  niestartującym  w  danych  zawodach,  przypisuje  się  liczbę

punktów sektorowych równą liczbie teamów startujących plus 1.

2) Do  wyniku  końcowej  klasyfikacji  Grand  Prix  WWKS  Toruń  w  dyscyplinie

spinningowej  zalicza  się  punkty  uzyskane  na  wszystkich  zawodach

wchodzących  w  skład  Grand  Prix  WWKS  Toruń  oraz  w  Drużynowych
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Mistrzostwach  Okręgu.  Mniejsza  suma  punktów  sektorowych  daje  wyższe

miejsce w klasyfikacji.

3) Zawodnicy treamów zajmujących miejsca od 1 do 3 w rocznej klasyfikacji Grand

Prix  WWKS  Toruń  w  dyscyplinie  spinningowej,  zgodnie  z  przyjęta  uchwałą

Zarządu Okręgu uhonorowani są grzecznościowymi zezwoleniami na połów ryb

w Okręgu toruńskim za szczególne zasługi sportowe.

II. Szczegółowe zasady rozegrania zawodów Indywidualne Mistrzostwa Okręgu.

1. Indywidualne  Mistrzostwa  Okręgu  w  dyscyplinie  spinningowej  rozgrywane  są  w

kategorii seniorów i mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich członków

Okręgu PZW Toruń. 

2. Zawody  przeprowadzane  są  z  brzegu  zgodnie  z  zasadami  organizacji  sportu

wędkarskiego  PZW  2019  cz.  II3,  pkt.  8.5  –  organizacja  i  przebieg  zawodów z

brzegu,  za  wyjątkiem zmian  wynikających  z  niniejszego  regulaminu.  Zmiany  w

szczególności dotyczą następujących punktów:

8.5.1  –  zawody  rozegrane  są  w  2  turach  (dopuszcza  się  organizację  dwóch

zawodów jako odrębnych tur Mistrzostw Okręgu),

8.5.3-8.3.5 – nie obowiązuje,

8.5.6-8.5.7  –  zezwala  się  na  wprowadzenie  komunikatem  zawodów  innego

sposobu  wypuszczania zawodników do sektora,

8.5.21  –  dopuszcza  się  wprowadzenie  komunikatem zawodów innego  sposobu

zgłaszania  sędziemu  kontrolnemu  złowionych  ryb  (np.  na  podstawie  zdjęć

zrobionych na przymiarze dostarczonym  przez organizatora zawodów).

III. Kadra okręgu.

1. Zwycięska  drużyna  Drużynowych  Mistrzostw  Okręgu  uzyskuje  prawo  startu  w

Drużynowych Mistrzostwach Polski w roku bieżącym.

2. Indywidualny Mistrz Okręgu w dyscyplinie spinningowej uzyskuje prawo startu w

Indywidualnych Mistrzostwach Polski w roku bieżącym.

3. Roczna  klasyfikacja  Grand  Prix  WWKS  Toruń  w  dyscyplinie  spinningowej

rozgrywanych w formule z łodzi  stanowi podstawę do wyłonienia 6 zawodników

(skład 3 zwycięskich teamów) będących kadrą okręgu na rok kolejny.

4. W skład kadry Okręgu mogą wejść również zawodnicy powołani do kadry przez

Okręgowy Kapitanat Sportowy na wniosek trenera kadry spinningowej.

5. Zawodnik  posiada  status  członka  kadry  okręgu  od  dnia  powołania  do  dnia

odwołania lub skreślenia z listy członków kadry okręgu.
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6. Warunkiem powołania zawodnika w skład kadry okręgu jest podpisanie przez niego

Karty praw i obowiązków zawodnika.

7. Zawodnik, który odmówił podpisania Karty praw i obowiązków, na wniosek trenera

kadry spinningowej decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego zostaje odwołany

z listy członków kadry okręgu.

8. Finansowanie udziału zawodników WWKS Toruń w ogólnopolskich zawodach w

dyscyplinie spinningowej oraz finansowanie zawodów Grand Prix WWKS Toruń w

dyscyplinie spinningowej z funduszu sportu Okręgu PZW w Toruniu realizowane

jest według zasad określonych uchwałą Zarządu Okręgu.
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