
Komunikat - Dyscyplina spławikowa 2017 r.  
 

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu Gdańskiego 2017 rozgrywane będą: 

 w kategorii seniorów - w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 

Drużyna składa się z 3 seniorów. 

 w kategoriach kobiet, juniorów (U20) i (U25), kadetów (U15) oraz weteranów (55+) 

   - w klasyfikacji indywidualnej. 

 

Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum 

5 drużyn. 

Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu. 

Termin zgłoszeń i wpłat – do 15 kwietnia 2017 r. 

Zgłoszeń dokonują koła lub kluby należące do struktur Okręgu Gdańskiego, 

na obowiązującym druku (do pobrania ze strony www.pzw.gda.pl) 

 

Opłata startowa za cały cykl zawodów od zawodnika wynosi: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 90,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 110,70 zł (w tym VAT 23%) 

 

Zgromadzona suma z wpłat w całości będzie przeznaczona na bony upominkowe dla 

zwycięzców GPx Okręgu. 

Istnieje możliwość startu w jednych zawodach z cyklu Grand Prix, jednakże warunkiem jest 

dokonanie zgłoszenia na 7 dni przed zawodami i wpłata kwoty w wysokości: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 30,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 36,90 zł (w tym VAT 23%) 

 

Do klasyfikacji Rocznej Wędkarza Roku zalicza się łącznie 5 tur zawodów, czyli 

3 tury GPx Okręgu oraz 2 tury Mistrzostw Okręgu. 

Zawody będą rozgrywane w oparciu o zapisy „Regulaminu rozgrywania zawodów z cyklu 

Grand Prix i Mistrzostw Okręgu”. 

 

 

Zawody spławikowe z cyklu Grand Prix Okręgu: 

I GPx Okręgu  - 23 kwietnia 2017 r. 

Miejsce zawodów – Kanał Jagielloński, Okręg Elbląg 

Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 

 

II GPx Okręgu  - 4 czerwca 2017 r. 

Miejsce zawodów: rzeka Wisła, Drewnica. 

Zbiorka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 

 



 

III GPx Okręgu - 20 sierpnia 2017 r. 

Miejsce zawodów: rz. Wisła, Szewce 

Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 

 

 

 

Indywidualne Spławikowe Mistrzostwa Okręgu, 6-7 maja 2017 r. 

w kategoriach: seniorów, juniorów U20 i U25, kobiet, kadetów i weteranów (55+). 

Miejsce zawodów: Wisła Szewce. 

Zbiórka nad wodą do godz. 7.00. 

Obowiązuje zgłoszenie na piśmie dokonane przez koło – do dnia 29 kwietnia 2017 r. 

Opłata startowa wynosi: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 30,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 36,90 zł (w tym VAT 23%) 

Wpłata na konto lub do kasy biura ZO. 

 

 

 


