
 

 

REGULAMIN GRAND PRIX ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

O PUCHAR WÓJTA GMINY SULMIERZYCE: 

 

1. Zawody zaliczane do cyklu rozgrywek Grand Prix rozgrywane są zgodne z regulaminem 

zawodów wędkarskich. 

2. Prawo startu w zawodach z cyklu "Grand Prix" mają mieszkańcy gminy Sulmierzyce. 

3. Cykl rozgrywek obejmuje cztery imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy. 

4. Do klasyfikacji końcowej liczyć się będą wyniki uczestników zawodów biorących udział w 

co najmniej dwóch imprezach sportowych. 

5. Zawody zaliczane do cyklu Grand Prix: 

- 4 maja godz. 7.00-12.00 – spławikowe 

- 28 czerwca godz. 19.00-6.00 – gruntowe 

- 12 lipca godz. 19.00-6.00 – spławikowe 

- 21 września godz. 7.00-12.00 – spławikowe. 

6. Punktacja za zajęcie: 

  ~ 1-miejsca w zawodach zaliczanych do rozgrywek Grand Prix -10 pkt, 

  ~ 2-miejsce - 8 pkt, 

  ~ 3-miejsce - 7 pkt, 

  ~ 4-miejsce - 5 pkt, 

  ~ 5-miejsce - 4 pkt, 

  ~ 6-miejsce - 3 pkt, 

  ~ 7-miejsce - 2 pkt, 

  ~ 8-miejsce - 1 pkt. 

7. W przypadku równej ilości zdobytych punktów stosuje się zasadę: (przykład pierwszy: 

zawodnik I zajmuje kolejno 1+4+3+1=32pkt. , zawodnik II zajmuje kolejno 2+2+2+2=32pkt.-

liczba zdobytych punktów "małych" jest jednakowa 32, natomiast liczba punktów "dużych" 

za miejsca odpowiednio I-9pkt., II-8pkt. - zwycięstwo w klasyfikacji generalnej odnosi 

zawodnik z mniejszą liczbą punktów "dużych", a więc zawodnik II;  przykład drugi: 

zawodnik I ~ 1+4+1+3=32pkt., zawodnik II~5+1+2+1=32pkt. w tym przypadku decyduje 

łączna waga złowionych ryb w poszczególnych zawodach; przykład trzeci: zawodnik I nie 

bierze udziału w jednych zawodach, za co otrzymuje 12pkt.karnych, a więc 

~1+1+7(+12)=21pkt.(21 pkt. "dużych" za miejsca), zawodnik II~3+3+3+8=22 pkt w tym 

przypadku decyduje  liczba "dużych" punktów, a więc zwycięstwo odnosi zawodnik nr I.). 

8. W przypadku równych wyników i braku rozstrzygnięcia według podanych wyżej zasad 

zostaną przyznane równorzędne miejsca. 

9. Zasady Grand Prix nie obowiązują w poszczególnych zawodach, gdzie obowiązuje 

regulamin przypisany do każdych z osobna. 

10. Za zajęcie miejsca 1-6 w klasyfikacji Grand Prix "Organizator" przewidział atrakcyjne 

nagrody.  

 


