
Komunikat Okręgowej Komisji Sportu w Gdańsku 

Zawody  -  dyscyplina spinningowa, 2018 

 

Na zawody spinningowe obowiązują zgłoszenia na piśmie minimum 7 dni przed 

zawodami przesłane do Biura Zarządu Okręgu (o ile w komunikacie nie określono 

inaczej). 

Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie koła lub kluby.  

 

I Grand Prix Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego    - 3 czerwca 2018 r. 

- z łódek,  

miejsce zawodów – Ostrzyce, jezioro Ostrzyckie, parking i slipowanie łodzi - 

,,Stolemek" . Zbiórka do godz. 8.00. 

Zawodnicy załatwiają łodzie we własnym zakresie. Istnieje możliwość wypożyczenia 

na miejscu. 

Dojazd drogą na Kościerzynę, w Wieżycy zjazd na Ostrzyce. 

 

Mistrzostwa Okręgu Teamów   - 16 -17 czerwca 2018 r. 

miejsce zawodów: rzeka Martwa Wisła, w pobliżu miejscowości Wiślinka. 

Zbiórka do godz. 7.30 na plaży przy hurtowni „Białoryb” ul. Płońska. 

Metoda na żywej rybie, obowiązują siatki do czasowego przetrzymywania ryb. 

Zawody będą jednosektorowe, rozgrywane w dwóch turach. Team (drużyna) 

stanowią zawodnicy – dwie osoby z jednego koła lub klubu wędkarskiego, którzy 

łowią wspólnie ryby do jednej siatki (15 sztuk) łącznie. 

Metoda na żywej rybie. 

Organizator nie zapewnia łodzi, środków ratowniczych ani kotwic. 

Zgłoszenia, na piśmie proszę składać do 10 czerwca 2018 r. 

 

Mistrzostwa Okręgu Juniorów, z łódek   - 1 lipca 2018 r. 

Miejsce zawodów: jezioro Białe i Kłodno, miejscowość Chmielno. 

Organizator zawodów – Klub „Kaszub” Somonino. 

 

II Grand Prix Okręgu      - 19 sierpnia 2018 r. 

Miejsce zawodów: Zduny, jezioro Zduny. 

Trasa na Starogard Gdański, przed Starogardem w prawo przez tory, zbiórka koło 

plaży. 

Zbiórka do godz. 7.00. Obowiązują zapisy na piśmie do dnia 10 sierpnia br.  

Metoda klasyczna. 



 

III Grand Prix Okręgu      - 26 sierpnia 2018 r. 

Miejsce zawodów: Rybaki, rzeka Wisła 

Dojazd z drogi nr 22, przed mostem nad Wisłą, skręt w prawo na Gorzędziej i Mała 

Słońca lub z drogi nr 91 w lewo na Wielka Słońca i Rybaki. 

Zbiórka za wałem nad rzeką do godz. 7.00. 

Metoda klasyczna. 

Zgłoszenia do 19 sierpnia 2018 r. 

 

 

IV Grand Prix Okręgu, z brzegu     - 2 września 2018 r. 

Dojazd: Gdańsk Przodkowo, na Kartuzy, Grzybno w prawo. Zbiórka na parkingu koło 

plaży do godz. 7.00. 

Metoda klasyczna. 

Zgłoszenia do 22.08.2012 r. 

 

 

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu     - 22-23 września 2018 r. 

I i II tura – miejscowość Wiślinka, rz. Martwa Wisła 

Zbiórka do godz. 7.30 na plaży przy hurtowni „Białoryb” ul. Płońska. 

Jednostki pływające zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Organizator nie 

zapewnia środków ratowniczych oraz kotwic. Łowisko zostanie podzielone na dwa 

sektory. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie. Każdy zawodnik zobowiązany jest 

posiadać siatkę do czasowego przetrzymywania złowionych ryb. Do punktacji zalicza 

się 15 ryb wybranych przez zawodnika. W nocy z 22 na 23 września zapewniamy 

ochronę łódek. 

Koła i kluby obowiązują zgłoszenia na piśmie, w terminie do 28 sierpnia br. 

 


