
Komunikat 

Mistrzostwa Okręgu PZW Gdańsk w Wędkarstwie Morskim 2019 r. 

 

1. Mistrzostwa odbędą się we Władysławowie w terminach: 

 I tura – 21 września 2019 r. 

 II tura – 22 września 2019 r. 

  Terminy rezerwowe: 19 i 20 października 2019 r. 

 Wynajęta jest jednostka MISTRAL – razem 20 miejsc. 

 Zbiórka zawodników o godz. 5.30 w porcie we Władysławowie. 

 Wyjście w morze o godz. 6.00 (ok. 11 godzin). 

 Zawody odbędą się w klasyfikacji indywidualnej. 

 

2. Koła i Kluby dokonują zgłoszeń na obowiązującym druku, na adres: pzw@pzw.gda.pl 

i wnoszą opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019. 

3. Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł brutto za każdą turę. 

 - wpłata indywidualna 180zł + 23% VAT 

4. Wpłatę należy dokonać w kasie Biura Okręgu lub na konto: 

  nr 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem „MO Gdańsk 2019”. 

5. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość wpłat. W pierwszej 

kolejności kwalifikują się zawodnicy z rocznej klasyfikacji okręgowej z miejsc od 1 do 10.  

6. Wymiana zawodnika następuje po pisemnym zgłoszeniu do Biura Okręgu najpóźniej na dzień 

przed losowaniem sektorów. Po dokonaniu wpłaty, w przypadku rezygnacji, poniesiony koszt 

uczestnictwa nie będzie zwracany (wpłacający szuka zastępstwa). 

7. Komisyjne losowanie sektorów odbędzie się w siedzibie Okręgu w piątek poprzedzający 

zawody o godz. 12.00. 

8. Dojazd zawodników na własny koszt. Każdy uczestnik musi posiadać legitymację 

członkowską PZW z opłaconą składką na 2019 r. oraz dowód osobisty. 

9. W piątek poprzedzający zawody w godzinach 14 do 15.00 należy sprawdzić, czy jest wyjście 

w morze – kontakt: Andrzej Król tel. 602-184-132 lub Ilona Karkocka tel. 668-015-971. 

10. Ryby dopuszczone do klasyfikacji w zawodach to: 

            - dorsz, czerniak       36cm    - belona          40cm  - witlinek          24cm 

            - łosoś, troć        60cm    - makrela        30cm  - stornia, zimnica   25cm 

11. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Morskim 

obowiązującym od 01.01.2019. 

 

Okręgowy Kapitanat Sportu  

Andrzej Król 

 


