
PZW Okręg w Gdańsku  pzw@ima.pl   tel. 58/301 48 86, fax. 58/301 01 41 

Gdańsk, dn. 24.04.2018  r. 

K o m u n i k a t 
Ogólnopolskie Zawody Spławikowe z cyklu Grand Prix Polski 

„PUCHAR ZIEMI POMORSKIEJ” 

Gdańsk, 8 – 10 czerwca 2018 r. 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW 

organizuje w dniach  8 – 10 czerwca 2018 r. Ogólnopolskie Zawody Spławikowe z cyklu Grand 

Prix Polski„Puchar Ziemi Pomorskiej”. 

Zawody rozegrane zostaną na rzece Wiśle, w dwóch czterogodzinnych turach w sobotę 

i niedzielę, w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej - zgodnie z obowiązującymi Zasadami 

Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

I. Treningi. 

- trening oficjalny, który nie jest obowiązkowy odbędzie się w czwartek poprzedzający zawody 

w godzinach od 10.00 – 14.00 (zawodnicy zajmują stanowiska bez losowania). 

- trening oficjalny, zaplanowany na piątek 8 czerwca, w godzinach 10.00 - 14.00 jest 

obowiązkowy dla wszystkich drużyn i zawodników indywidualnych. 

W dniu 6 czerwca (środa) informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna będzie na 
stronie www.pzw.gda.pl oraz w dniu treningu (piątek) we wszystkich sektorach, od godz. 8.30. 
II. Prawo startu w zawodach mają:

- 16 klubów PZW (12 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej za 2017 r. oraz 4 drużyny z 

zawodów eliminacyjnych) w składach 5 osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież U-25) 

- indywidualnie: zawodnicy według list zatwierdzonych przez Główny Kapitanat Sportowy. 

Zawodnicy muszą posiadać legitymację członkowską PZW z opłaconą składką na 2018 r., 

aktualne badania lekarskie oraz licencję sportową. 

Uczestnicy ponoszą koszty organizacji zawodów, m.in. zabezpieczenie terenu, przygotowanie 

łowiska, obsługę sędziowską, puchary, dyplomy, posiłków na łowisku, licencji na połów. 

III. Opłaty i zgłoszenia:

Wysokość opłaty startowej, która zawiera obowiązkowy podatek VAT wynosi: 

- 319,80 zł od zawodnika (w tym VAT 23%) 

- 60,00 zł od trenera lub osób towarzyszących (w tym VAT 23%) - obejmuje koszty posiłku na 

łowisku w dniu zawodów, pamiątkowe gadżety. 

Zgłoszenia pisemne i wpłaty należy przesłać w terminie do 21 maja 2018 r. 



na adres e-mail:  pzw@ima.pl lub    fax 58/301 01 41  

Wpłaty na: 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk. 

Konto:  Bank Millennium S.A.  96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 

z dopiskiem „PZP + nazwa Klubu lub Okręgu” 

IV. Teren zawodów:

- Sektory seniorów  A.B.C lewy brzeg Wisły, Szewce, Przegalina. 

- Sektory juniorów (U25) D na prawym brzegu Wisły m. Drewnica 

- Sektory kobiet   E na prawym brzegu Wisły m. Drewnica  

Specyfika łowiska: 

Rzeka Wisła na odcinku Przegalina - Szewce oraz Drewnica - ku ujściu, 

- głębokość zmienna od 3 do 6 m, 

- rybostan: leszcz, płoć, jaź, kleń, boleń, krąp, certa, ukleja, okoń, 

- uciąg wody od 3 g do 25 g, 

- brzeg kamienisty. 

V. Główna Komisja Sędziowska (sędziowie klasy krajowej): 

 Sędzia Główny - Mirosław Wiśniewski 

 Z-ca Sędziego Głównego - Benedykt Szachraj

 Sekretarz – Henryk Lademan

 Sektorowi: - Antoni Warnicki, Henryk Dziewiątkowski, 

   Jerzy Jankowski, Adam Cimek 

VI. Informacje organizacyjne

Otwarcie i zamknięcie zawodów odbędzie się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego

Przystań u Kostka” w Świbnie, w którym również będzie mieściło się biuro zawodów.

Obecność zawodników na ceremonii otwarcia i zamknięcia jest obowiązkowa.

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

Organizator zapewnia jeden gorący posiłek, po każdej turze zawodów. Bony na posiłek

będą wydawane na odprawie technicznej.

W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika lub osób towarzyszących na zawody, nie jest

przewidywany zwrot kosztów.

Zezwolenia imienne zawodników na amatorski połów ryb na czas trwania zawodów, w

tym oficjalnych treningów, będą wydawane w czwartek i piątek rano nad wodą, przed

rozpoczęciem wędkowania. Zezwolenie będzie ważne od dnia 7 do 10 czerwca 2018 r.

Zawodnicy chcący trenować indywidualnie na rzece Wiśle przed dniami treningów

oficjalnych muszą wnieść okręgową składkę okresową 20 zł za 1 dzień, 40 zł za 3 dni.

Informacja szczegółowa dotycząca opłat: www.pzw.gda.pl

Do zakwaterowania polecamy ośrodek: „Przystań u Kostka” ul. Trałowa 20, Gdańsk-

Świbno www.przystanukostka.pl. Rezerwacje wyłącznie we własnym zakresie: tel.

503 176 509 lub adres e-mail: przystanukostka@o2.pl

Inne noclegi polecamy ze stron:

 www.wyspa.pl

 http://www.fajnewczasy.pl/noclegi/mikoszewo

 http://www.fajnewczasy.pl/noclegi/sobieszewo

http://www.przystanukostka.pl/
mailto:przystanukostka@o2.pl


 

Program GPP „PUCHAR ZIEMI POMORSKIEJ” Gdańsk, 2018 
 

7 czerwca – czwartek – trening oficjalny, nieobowiązkowy 

10.30 - I sygnał, rozpoczęcie treningu 

14.30 - koniec treningu 

 

8 czerwca, piątek – trening oficjalny, obowiązkowy 

9:00   - przyjmowanie drużyn na terenie łowiska 

10:20 – I sygnał, wolno nęcić 

14:30  - II sygnał zakończenie treningu 

14.00 – otwarcie biura zawodów „Przystań u Kostka” w Świbnie. 

16:00  - oficjalne otwarcie zawodów - na terenie  Ośrodka w Świbnie. 

16.30   - odprawa techniczna i losowanie sektorów – na terenie Ośrodka w Świbnie 

 

9 czerwca, sobota - I tura zawodów 

7.00  przyjazd na łowisko 
7.30  odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych – losowanie list ze 

stanowiskami w sektorze 
8.00 – 8.30 dojście do stanowisk 
8.30  I sygnał – wejście na stanowiska 
8.55  II sygnał – 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt  
10.20  III sygnał - nęcenie zanętą ciężką 
10.30  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 
14.25  V sygnał – 5 minut do zakończenia zawodów 
14.30  VI sygnał – zakończenie zawodów – gorący posiłek w miejscu zawodów 
ok. 16.30 ogłoszenie wyników I tury zawodów 
 
10 czerwca, niedziela  -  II tura zawodów 

7.00  przyjazd na łowisko 
7.30  odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych – losowanie list 

ze stanowiskami w sektorze w sekretariacie zawodów 
8.00 – 8.30 dojście do stanowisk 
8.30  I sygnał – wejście na stanowiska 
8.55  II sygnał – 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt 
10.20  III sygnał - nęcenie zanętą ciężką 
10.30  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 
14.25  V sygnał – 5 minut do zakończenia zawodów 
14.30  VI sygnał – zakończenie zawodów 
15.00 – 17.00 obiad w Tawernie w Ośrodku, Świbno 
16.30  ogłoszenie wyników II tury zawodów oraz wyników końcowych – OW Świbno 
17.00  dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów – O.W. Świbno 
 

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

- Tel. do organizatora: Krzysztof Horoszkiewicz 502 175 663, Ilona Karkocka 58 301 48 86 
- Karta zgłoszenia – w załączeniu.  

 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku 

 


