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Grand Prix Koła
Zmieniony 09.02.2016.

Regulamin Grand-Prix Koła PZW Osieczna nr 179 o tytuł:
&bdquo;Wędkarz Wszechstronny"
REGULAMIN GRAND-PRIX KOŁA PZW Osieczna nr 179 na rok 2016
- Zarząd Koła przeprowadzi w sezonie cykl zawodów wędkarskich, które będą zaliczane do punktacji
Grand-Prix Koła w roku 2016
- Wszystkie zawody cyklu GP odbywać się będą na &bdquo;żywej rybie" i zgodnie z zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego.
- Zwycięzca punktacji otrzymuje tytuł &bdquo;Wędkarza Wszechstronnego"
- Trzech najlepszych zawodników cyklu GP otrzyma puchar, który zostanie wręczony na Zebraniu
Sprawozdawczym Koła za bieżący rok.
- Trzech najlepszych zawodników rankingu będzie miało prawo reprezentować Koło w zawodach
zewnętrznych organizowanych przez Zarząd Okręgu w Poznaniu lub w zawodach organizowanych przez
inne Koła PZW.
- Zdobywcy miejsc 4 &mdash; 6 będą zawodnikami rezerwowymi.
- Dziesięciu najlepszych zawodników rankingu utworzy Drużynę Koła, która będzie reprezentować Koło
w zawodach Rejonu organizowanych przez Koło Osiecza, Gostyń i Borek Wielkopolski.
Organizacja zawodów:
- Terminarz i miejsce zawodów ustala z początkiem każdego roku Zarząd Koła Osieczna nr 179.
- Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów
- Kapitanat Sportowy Koła zobowiązany jest do zamieszczenia komunikatów o terminie i miejscu
każdych zawodów na wędkarskiej skrzynce ogłoszeń na Rynku w Osiecznej, w sklepach wędkarskich
oraz w miejscu rozgrywania zawodów z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Komunikat będzie ukazywał
się również na stronach internetowych:
www.osieczna.net
www.osieczna.pl
www.osieczna24.pl
www.znorbertemnaryby.pl
- Prawo startu w zawodach będą mieli wędkarze Koła Osieczna nr 179, którzy opłacili składki na rzecz
PZW w danym roku po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu. Numer telefonu i adres
email zostanie podany na ogłoszeniu o zawodach.
- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na łowiskach których gospodarzem jest Koło PZW Osieczna nr
179 w zawodach może wziąć udział max. 40 zawodników. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Powyższe nie dotyczy Mistrzostw Koła.
- Zawodnicy zgłoszeni w terminie podanym na ogłoszeniach o zawodach mają pierwszeństwo startu
przed zawodnikami zgłaszającymi się w dniu zawodów.
- Osoby, które potwierdzą start , a nie zgłoszą się na zawodach z przyczyn mało istotnych i nie
poinformują o tym fakcie organizatorów będą brane pod uwagę przy kolejnych zgłoszeniach w drugiej
kolejności. Szanujmy się nawzajem, nasze łowiska są ograniczone pojemnościowo, telefon niewiele
kosztuje, a pewnie inna osoba z chęcią wystartuje w zawodach.
Zasady punktacji zawodników:
#zawody są rozgrywane w jednym sektorze
zwycięzca zawodów otrzymuje 1 pkt. i kolejno:
zawodnik z zajmu jący miejsce drugie otrzymuje 2 pkt.
zawodnik zajmujący trzecie miejsce otrzymuje 3 pkt.
zawodnik zajmujący &bdquo;X&rdquo; miejsce otrzymuje &bdquo;X&rdquo; pkt.
#zawodnicy zajmujący miejsce ex equo otrzymują równą ilość pkt. ,
#za okazani e &bdquo;wagi zerowej&rdquo; zawodnik otrzymuje ilość punktów będącą wynikiem :
ilość zawodników w zawodach = XX pkt.
Np: 30 zawodników = 30 pkt.
http://osieczna.net
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#za każdą nieobecność na zawodach, zawodnik otrz ymuje ilość punktów będącą wynikiem:
ilość zawodników w zawodach + punkt karny = XX +1 pkt.
Np: 30 zawodników = 31 pkt.
#w Mistrzostwach Koła każda tura punktowana jest oddzielnie,
- O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów uzyskanych na
zawodach, a przy równej liczbie punktów łączna waga złowionych ryb.
- W klasyfikacji końcowej każdemu zawodnikowi zostaną odjęte zawody z najwyższą ilością punktów.
Oznacza to, że najgorszy wynik będzie anulowany i zawodnik otrzymuje &bdquo;0&rdquo;.
- Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
Powyższy regulamin powstał przy współpracy członków zarządu Koła PZW Osieczna nr 179. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę się kontaktować z Kapitanatem Sportowym Koła:
Dariusz Kostka: kom. 697 741 474
Tomasz Franek : kom. 661 112 964 tfranek@wp.eu
Regulamin w pdf

Wyniki Grand Prix - tabela klasyfikacji za 2013r.
Plik - GP Koła Osieczna 2013.xls
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