
   REGULAMIN GRAND PRIX KOŁA PZW nr 12 Konstancin-Jeziorna
                                 

  na rok 2020

1. Prawo do udziału w zawodach z cyklu GRAND PRIX mają wędkarze zrzeszeni w Kole 
PZW nr 12 w Konstancinie-Jeziornie.

2. Do cyklu zawodów zalicza się imprezy rozgrywane w dwóch dyscyplinach: spławikowej i 
spinningowej (osobno).

3. Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego wędkarza roku dla metody spławikowej i 
spinningowej oraz wyznaczenie składu Kadry Koła – po trzech  w każdej z dyscyplin. 
W Przypadku zdekompletowania składu, wolne miejsce zastępowane jest każdorazowo 
przez kolejnego w klasyfikacji zawodnika. Udział zawodników w imprezach klasy 
Okręgowej lub Krajowej (wpisowe) pokrywane jest z funduszy Koła.

4. Punkty za start przyznawane są wg następujących zasad:
a) za 1-sze miejsce zawodnik otrzymuje 1 punkt, za 2-gie miejsce 2 punkty itd. (1-10 m-ca)
b) zawodnik który uplasował się na 11 pozycji lub niższej, otrzymuje 11 punktów
c) zawodnik który nie złowił żadnej ryby otrzymuje 12 punktów(metoda spławikowa)
d) zawodnik, który z różnych powodów nie brał udziału w zawodach otrzymuje 14 punktów
e) zawodnik zdyskwalifikowany w zawodach otrzymuje 14 punktów

5. Podczas startu w zawodach międzykołowych zaliczanych do GRAND PRIX punty 
przyznawane są jedynie zawodnikom z naszego Koła, w kolejności zajętego miejsca spośród
nich.

6. GRAND PRIX zdobywa zawodnik który uzyskał najmniejszą ilość punktów w całym cyklu
zawodów.

7. W metodzie spławikowej punktacja do cyklu GPX  liczona jest z pięciu najlepszych
wyników danego zawodnika (jeden najsłabszy wynik nie jest brany pod uwagę w
klasyfikacji końcowej)

8. O wyniku końcowym GPX w przypadku równej ilości punktów uzyskanej przez 
zawodników decyduje:
a) większa suma punktów uzyskana za masę złowionych ryb (metoda spławikowa)
b) większa suma punktów uzyskana za ilość złowionych ryb (metoda spinningowa)

9. W zawodach można stosować jedynie haki bezzadziorowe.
10.  Zwycięzcy w poszczególnych cyklach GPX nagradzani będą nagrodami rzeczowymi

za pierwsze 5 miejsc o wartości:
* 1 miejsce – 200 PLN

            * 2 miejsce – 150 PLN
            * 3 miejsce – 100 PLN
           * 4 miejsce -  60 PLN
             * 5 miejsce -   40 PLN
            Ponadto trzy pierwsze pozycje zostaną dodatkowo uhonorowane pucharami.     
      11. Po zakończeniu sezonu, 3 najlepszych zawodników w każdej z metod otrzyma nagrody
            nagrody rzeczowe, których wręczenie odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Koła.
            * 1 miejsce – 500 PLN
            * 2 miejsce – 300 PLN
            * 3 miejsce – 200 PLN
            W klasyfikacji generalnej rezygnuje się z uhonorowania zwycięzców w formie pucharów. 


