Regulamin GRAND PRIX Koła Nr 12 Konstancin-Jeziorna na rok 2016

1. Prawo udziału w zawodach z cyklu Grand Prix mają wędkarze zrzeszeni w Kole PZW Nr 12 w KonstancinieJeziornie
2. Do cyklu zawodów zalicza się zawody rozgrywane w dyscyplinach: spławikowej oraz spinningowej
3. Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego wędkarza roku dla metody spławikowej i spinningowej oraz
wyznaczenie składu Kadry Koła:
-10 osób dla metody spławikowej
-5 osób dla metody spinningowej
4. Punkty za start w zawodach przyznawane są według następujących zasad:
- Za 1 miejsce w zawodach zawodnik otrzymuje 1 punkt, za 2 miejsce 2 punkty itd. (1-10)
- Zawodnik, który uplasował się na pozycji 11 i słabszej otrzymuje 11 punktów w zawodach
- Zawodnik, który nie złowił żadnej ryby otrzymuje 12 punktów
- Zawodnik, który z różnych powodów nie brał udziału w zawodach otrzymuje 14 punktów
- Zawodnik zdyskwalifikowany w zawodach otrzymuje 14 punktów
- Podczas startu w międzykołowych zawodach zaliczanych do GPX punkty są przyznawane wyłącznie zawodnikom z
naszego koła, w kolejności zajętego miejsca między zawodnikami Koła nr 12
- Grand Prix wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów w całym cyklu zawodów
- W metodzie spławikowej punktacja do cyklu GRAND PRIX liczona jest z pięciu najlepszych wyników danego
zawodnika (jeden najsłabszy wynik punktowy każdego zawodnika nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej
GPX)
- W wyniku końcowym GPX w danej metodzie w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez zawodników o
wyniku decyduje:
- większa suma punktów uzyskana za masę złowionych ryb (metoda spławikowa)
- większa suma punktów za złowione ryby (metoda spinningowa)
5. Oddzielna klasyfikacja Grand Prix prowadzona będzie dla metody spławikowej i spinningowej
6. Do Grand Prix Koła zaliczane są wyniki ze wszystkich zawodów cyklu Grand Prix w 2016 r. danej metody
7. Po zakończeniu sezonu najlepszych 3 zawodników danej metody otrzyma puchary a za pierwsze miejsca
wręczymy dodatkowo nagrody rzeczowe
8. Wręczenie nagród odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Koła Konstancin-Jeziorna

