
REGULAMIN ROZGRYWANIA OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH 

WĘDKARSKICH W LUBAWCE W DNIU 5 STYCZNIA 2023R., KTÓRE SĄ 

ELIMINACJAMI DO WYŁONIENIA KADRY OKRĘGU DO REPREZENTOWANIA 

NA ARENIE MIĘDZYOKRĘGOWEJ I KRAJOWEJ. 
  

OLIMPIADY SKŁADAJĄ SIĘ Z TRZECH KONKURENCJI OBOWIĄZKOWYCH: 
1. Zawody rzutowe w 2-boju spinningowym 

2. Zawody sprawnościowe 

3. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej 

 

KONKURENCJE ROZGRYWANE SĄ W: 
1. klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych 

• do 12 lat 

• do 14 lat 

• do 16 lat 

(dopuszcza się start zawodnika z niższej kategorii wiekowej do wyższej, odwrotna sytuacja 

jest niedopuszczalna) 

Prawo startu w Olimpiadzie mają wszyscy  członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze. 

Ilość zawodników do startu w Olimpiadzie nie jest ograniczona, muszą być zgłaszani przez 

Koła.  

 

REGULAMINY KONKURENCJI: 
 

1.ZAWODY RZUTOWE W 2-BOJU SPINNINGOWYM (KONKURENCJE 3-4) 
Punktacja zgodna z zasadami sportu rzutowego. 

Zawody powinny być rozgrywane wg harmonogramu ustalonego przez organizatora 

jednocześnie na trzech  rzutniach  do  każdej  konkurencji. Harmonogram powinien  być  

ustawiony w taki sposób, aby w pierwszej kolejności  na wszystkich rzutniach startowali 

zawodnicy w kategorii wiekowej do 16 lat, po nich zawodnicy w kategorii 14 lat i na końcu 

kategoria 12lat. 

 

2. TEST SPRAWNOŚCIOWY 
Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do tarczy Arenberga (z pięcioma 

pierścieniami współśrodkowymi o średnicach: 75cm- 135 cm - 195 cm - 255 cm – 315cm.  

W środku tarczy dodatkowo umieszczony jest krążek o średnicy 75cm, maksymalnej grubości 

5mm, koloru czarnego,  matowego. Kolor tarczy podstawowej zielony, 

pierścienie białe o grubości maksymalnej do 2cm) z siedziska  ustawionego w odległości od 

środka tarczy w odległości: 

• dla kategorii wiekowej do 12 lat - 8 m 

• dla kategorii wiekowej do 14 lat - 9 m 

• dla kategorii wiekowej do 16 lat - 10 m 

Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych po których następuje seria 20 rzutów punktowanych. 

Punktacja 0,2,4,6,8 lub 10 pkt za każdy rzut. Max. możliwa suma uzyskanych punktów w tej 

konkurencji to 200pkt.Czaswykonania rzutów nie jest w żaden sposób ograniczony. Styl 

rzutów jest dowolny, jednakże zawodnik w czasie rzutów musi zajmować pozycję siedzącą  

i nie może przekroczyć linii wyznaczającej odległość od środka tarczy. Rzut wykonany 

w inny sposób liczony jest jako „0”. 

Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego  przez  organizatora,  jednakże  może  

używać  własnego siedziska po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu  głównemu 

lub sędziemu stanowiskowemu. 

Zawodnicy  wykonują rzuty na trzech rzutniach, po jednej dla każdej kategorii wiekowej  

w kolejności wg harmonogramu startów ustalonego przez organizatora.  

W konkurencji dopuszczone są dogrywki (baraże) wśród zawodników, którzy uzyskali taką 

samą liczbę punktów w głównej  serii rzutów. Wynik z dogrywki brany jest pod uwagę tylko i 

wyłącznie do ustalenia kolejności zawodników w konkurencji. Do klasyfikacji indywidualnej 

liczony jest wynik i miejsce zawodnika po głównej serii rzutów. 



 

3. TEST EKOLOGICZNO-WĘDKARSKI 
Konkurencja polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-

wędkarskiej w jak najkrótszym czasie.  Test  zawiera 30 pytań spośród pytań zmieszczonych 

na stronie internetowej PZW/młodzież  w  tym  25 pytań  testowych  i 5 pytań opisowych:  

3 dotyczące ryb i 2 dotyczące roślin wodnych (nazwa rośliny). Za każdą prawidłową 

odpowiedź zawodnik otrzymuje 1pkt. Za odpowiedź połowiczną –0,5pkt. Za złą, lub brak 

odpowiedzi na pytanie – 0 pkt. W pytaniach opisowych przy błędnie podanej nazwie ryby 

wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące tej ryby są punktowane na „0”, nawet jeżeli 

którakolwiek z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Jeżeli jakakolwiek ryba w pytaniu nie 

posiada okresu ochronnego, wymiaru ochronnego lub dziennego limitu połowów właściwą 

odpowiedzią jest: 

„brak”, „nie posiada” lub „nie dotyczy”. Brak odpowiedzi na takie pytanie, lub postawienie 

kreski punktowane jest 

na „0”. Ogólna, maksymalna, możliwa liczba uzyskanych punktów w konkurencji - 39 pkt. 

W konkurencji tej obowiązuje stosowanie arkuszy odpowiedzi podejmuje organizator. 

 

ZASADY PUNKTOWANIA 
W Olimpiadzie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji w każdej 

kategorii wiekowej, oraz końcowa klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej. 

Podstawą  klasyfikacji  indywidualnej  w konkurencjach jest liczba punktów uzyskanych 

przez zawodnika w danej konkurencji:  

w zawodach rzutowych - suma punktów uzyskanych w konkurencjach 3-boju spinningowego, 

w zawodach sprawnościowych - suma punktów uzyskanych w głównej  serii  rzutów.   

W  przypadku  uzyskania  takiej  samej  liczby  punktów  przez  dwóch  lub  więcej 

zawodników zajmują  oni  miejsca  ex-aequo.  

w teście ekologiczno-wędkarskim  - suma  punktów  uzyskanych  z  wypełnionego testu. Przy 

równej liczbie  punktów,  decyduje  kolejność  oddania  testu. W  przypadku  gdyby  dwóch  

lub  więcej zawodników  oddało  test  w  tym  samym  momencie  i  gdyby  uzyskali  oni  taki  

sam  wynik  punktowy,  wówczas zawodnicy  zajmują  miejsca  ex  aequo.  Zawodnicy,  

którzy  w  danej  konkurencji  nie  uzyskali  żadnych  punktów  zajmują  miejsce  kolejne  po  

zawodnikach,  którzy  punkty  uzyskali. 

Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani w danej konkurencji nie są w tej konkurencji  

klasyfikowani. 

Do  końcowej  klasyfikacji  indywidualnej brane  są  pod  uwagę  punkty  równe  zajętemu  

miejscu  przez  zawodnika  w poszczególnych  konkurencjach. Czyli zawodnik,  który  zajął 

pierwsze miejsce otrzymuje 1  pkt.  Drugie – 2 pkt. itd. 

Jeżeli zawodnicy zajmują w konkurencji miejsca ex- aequo, wówczas do klasyfikacji 

końcowej zaliczaną mają taką samą  liczbę  punktów.  Wygrywa  zawodnik,  który  uzyskał  

mniejszą  łączną  sumę punktów. W  przypadku  gdyby dwóch lub więcej  zawodników   

w  końcowej  klasyfikacji indywidualnej uzyskało  łącznie  taką samą  liczbę  punktów, 

wyżej klasyfikowany będzie zawodnik który uzyskał mniejszą liczbę punktów  

w którejkolwiek konkurencji.  

Przykład: Np. dwóch zawodników uzyskało łącznie 15pkt. przy czym pierwszy z nich uzyskał 

w pierwszej konkurencji 1 pkt, w drugiej 4 pkt. w trzeciej 2 pkt., a drugi zawodnik kolejno :  

2 pkt, 1 pkt, 5pkt. Wyższe miejsce zajmie zawodnik pierwszy, ponieważ pierwsza różnica 

punktowa dotyczyła u pierwszego 4 pkt, a u drugiego 5 pkt (obydwoje zdobyli 1 raz 1 pkt. i 1 

raz 2 pkt.). 

Zawodnik zdyskwalifikowany w jakiejkolwiek konkurencji otrzymuje  sumę  równą liczbie 

startujących  w tej konkurencji w swojej kategorii wiekowej +1pkt. 

 


