Gdańsk, czerwiec 2020 r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza na
zawody wędkarskie, które będą realizowane na podstawie Terminarza zawodów sportowych
zatwierdzonego w dn. 1 czerwca 2020:
TERMINARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH W 2020 r. - PZW OKRĘG W GDAŃSKU
l.p.

nazwa zawodów

I.
1
2

data zawodów
dyscyplina

miejsce zawodów

SPŁAWIKOWA

I GPx Okręgu „Puchar Prezesa”
II GPx Okręgu

2 sierpnia

Wisła, Szewce

23 sierpnia

Wisła, Szewce

6 września

Kanał Śledziowy

13 września

Kanał Śledziowy

Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego

3

Puchar Skarbników Kół –
towarzyskie,

z okazji 70 lecia Okręgu Gdańskiego

4
II.

III GPx Okręgu

5

I Grand Prix Okręgu
II Grand Prix Okręgu
III Grand Prix Okręgu

6
7

dyscyplina FEEDEROWA

III.
8

12 lipca

Wisła, Drewnica

26 lipca

Kanał Śledziowy

16 sierpnia
dyscyplina

MUCHOWA
12 lipca

Grand Prix Okręgu

Wisła, Szewce
rz. Łeba

(2 tury)

„Puchar rz. Łeby”
9

2 sierpnia

GPX Puchar Ziemi Wejherowskiej

rz. Reda (2 tury)

organizator Koło 80 Wejherowo

10
IV.
11

20 września

Puchar Trójmiasta
dyscyplina

RZUTOWA
1 sierpnia

Grand Prix Okręgu

rz. Radunia (2 tury)
Wiślinka, boisko

Dyscyplina SPINNINGOWA – ZAWODY ZAWIESZONE
1. Mistrzostwa Okręgu - Teamów, 8-9 sierpnia, Martwa Wisła – Wiślinka
2. III Gpx Okręgu – z brzegu, 20 września, Wisła, Kłosowo
3. IV GPx Okręgu – z brzegu, 18 października, Wisła Królewiecka, Kobyla K.
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Terminarz przewiduje wyłącznie zawody z cyklu Grand Prix Okręgu oraz towarzyskie.
Nie będą organizowane zawody rangi Mistrzostw Okręgu.
Decyzja ta jest ściśle powiązana z decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego w Zarządzie
Głównym PZW, który zrezygnował z rozgrywania w 2020 roku zawodów rangi Mistrzostw
Polski we wszystkich dyscyplinach wędkarskich oraz dyscyplinie rzutowej.
W związku z powyższym, wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do startów w zawodach
ogólnopolskich w roku 2020, zachowują prawo startu w roku 2021.
Poniżej informacje dotyczące zawodów.
Kolejne komunikaty, będą sukcesywnie publikowane na stronie Okręgu www.pzw.gda.pl

I.

DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA

1.

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu Gdańskiego 2020 rozgrywane będą:
 w kategorii seniorów - w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
Drużyna składa się z 3 seniorów.
 w kategoriach kobiet, juniorów (U20), młodzieży (U25), kadetów (U15) oraz
weteranów (55+) i (65+) - w klasyfikacji indywidualnej.

Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie
5 drużyn. Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu.

się

minimum

Zawodnik do lat 18 zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę opiekuna
prawnego, a łowić może wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
Zgłoszeń dokonują koła lub kluby należące do struktur Okręgu Gdańskiego – na adres
pzw@pzw.gda.pl
Obowiązujący druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie www.pzw.gda.pl
Opłata startowa za cały cykl zawodów Grand Prix wynosi:
- dla zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 90,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 110,- zł ( w tym VAT)
Termin zgłoszeń i wpłat – do 15 lipca 2020 r.
Zgromadzona suma z wpłat (bez VAT) będzie przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców
Grand Prix Okręgu.
Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału w zawodach.
Istnieje możliwość startu w jednych zawodach z cyklu Grand Prix, jednakże warunkiem jest
dokonanie zgłoszenia na co najmniej 7 dni przed zawodami i wpłata kwoty w wysokości:
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- dla zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 35,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 43,- zł (z w tym VAT)
Spławikowe Grand Prix Okręgu Gdańskiego PZW zostanie rozegrane zgodnie z Zasadami
Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

Informacje dotyczące poszczególnych zawodów spławikowych z cyklu Grand Prix Okręgu:
I Grand Prix Okręgu „Puchar Prezesa”, 2 sierpnia 2020 r.
Miejsce zawodów – Wisła, miejscowość Szewce
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
II Grand Prix Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego, 23 sierpnia 2020 r.
Miejsce zawodów: rzeka Wisła, miejscowość Szewce
Zbiorka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
III Grand Prix Okręgu, 13 września 2020 r.
Miejsce zawodów: Kanał Śledziowy
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00

2.

Zawody towarzyskie w dyscyplinie spławikowej
„O PUCHAR SKARBNIKÓW 2020”
z okazji 70 lecia powstania Okręgu Gdańskiego PZW
1. Zawody odbędą się w miejscowości BŁOTNIK na Kanale Śledziowym
w dniu 6 września 2020 r.
2. Organizatorem zawodów jest Koło PZW Nr 128 PORTAL-GDAŃSK pod patronatem
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku.
3. Prawo startu mają:
- w sektorze skarbników – wyłącznie skarbnicy kół PZW Okręgu Gdańskiego,
- oraz 3 osobowe drużyny lub zawodnicy indywidualni z kół i klubów PZW
W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednej drużyny.
Uwaga: W sektorze skarbników uczestniczą tylko skarbnicy kół.
4. Koła i Kluby dokonują zgłoszeń na piśmie drogą elektroniczną na adres:
pzw@pzw.gda.pl, na obowiązującym druku i wnoszą opłaty w terminie do dnia
25 sierpnia 2020 r.
5. Koszt uczestnictwa:
- 50,- zł dla zawodnika, za którego startowe opłaca koło PZW (zwolnienie z VAT).
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6.

7.
8.

9.

II.

- 62,- zł (w tym VAT) dla zawodnika, który indywidulanie wnosi wpłatę.
Wpłatę należy dokonać w kasie Biura Okręgu lub na konto:
Bank Milenium S.A. nr 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538
w tytule proszę wpisać: nazwisko i „Puchar Skarbników”.
Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska o udziale w zawodach decyduje kolejność
zgłoszeń.
Program zawodów:
7:00 – zbiórka i potwierdzenie zawodników
7:30 – losowanie sektorów i odprawa,
10:00 – 14:00 wędkowanie
15:00 – catering dla uczestników zawodów
16:00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów.
Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zgodnie z
„Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.

DYSCYPLINA MUCHOWA

Muchowe Grand Prix Okręgu „Puchar rzeki Łeby”
Zawody odbędą się w dniu 12 lipca 2020 roku
Łowisko - rzeka Łeba.
Prawo startu mają członkowie kół i klubów sportowych PZW Okręgu Gdańskiego.
Junior do lat 18, zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, a łowić może
wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
Zbiórka zawodników w dniu zawodów do godz. 7.30, na parkingu przy stacji benzynowej
LOTOS przed Bożympolem Małym ul. Wejherowska 2
Harmonogram zawodów:
7.00 – 7.30 zgłaszanie zawodników
7.30 – 8.00 losowanie
8.00 – 815
otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów
8.15 – 9.00 przygotowanie do zawodów
9.00 – 12.00 I tura zawodów
10.30
zmiana sędzia-zawodnik
12.00 – 13.00 powrót do bazy zawodów
13.00 – 14.00 przygotowanie do drugiej tury
14.00 - 17.00 druga tura zawodów
15.30
zmiana sędzia-zawodnik
17.00 – 18.00 powrót do bazy zawodów
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18.00 - 19.00 praca komisji sędziowskiej/ zakończenie zawodów
Regulamin zawodów:
1. Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie.
2. Zawodnik zobowiązany jest mieć przy sobie podbierak.
3. Nie obowiązują limity dzienne połowu ryb łososiowatych.
4. Obowiązuje punktacja ujemna.
5. Muchy wykonane wyłącznie na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
6. Wymiar ochronny ryb 30 cm.
7. Zawodnicy łowią w parach i sędziują sobie nawzajem.
8. Klasyfikacja indywidualna.
Po zakończeniu zawodów od godz. 17.30. będzie przygotowany posiłek dla każdego
uczestnika / opiekuna zawodów.
W związku z COVID-19 proszę stosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych.

III.

DYSCYPILNA FEEDEROWA

Klub Wędkarstwa Sportowego Browning Team Gdynia, na zlecenie Okręgu PZW w Gdańsku
organizuje Feederowe Grand Prix Okręgu 2020:
Tura I: 12 lipca
łowisko: rzeka Wisła - Drewnica
Tura II: 26 lipca
łowisko: kan. Śledziowy - Trzcinisko
Tura III: 16 sierpnia
łowisko: rz. Wisła – Szewce
Obowiązuje jedno zgłoszenie na wszystkie tury Grand Prix.
Pisemnych zgłoszeń, na obowiązującym druku dokonują koła i kluby należące do struktur
Okręgu Gdańskiego PZW, do dnia 30 czerwca br.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: gdynia.browning@op.pl
Opłata startowa za wszystkie tury płatna jest jednorazowo i wynosi:
- 120 zł – od zawodnika, za którego startowe opłaca koło lub klub,
- 148,- zł – od zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe (w tym VAT).
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Startowe należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca br. na konto:
PZW Okręg w Gdańsku nr: 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38
tytuł płatności: „FEEDER – nazwisko, imię zawodnika/ów”.
Startowe będzie przeznaczone na:
- zakup nagród dla najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej,
- catering po każdej turze,
- statuetki dla zwycięzców sektorów w każdej turze.
Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału
w zawodach. W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom przysługuje
zwrot opłaty startowej.
Zawody zostaną rozegrane w kategorii indywidualnej, a odbędą się, jeżeli do startu zgłosi się
co najmniej 30 zawodników.
Losowanie sektorów/stanowisk nastąpi komisyjnie w siedzibie Zarządu Okręgu na dwa dni
przed każdą turą zawodów, a zawodnicy zostaną powiadomieni na odprawie technicznej
w dniu zawodów.
Feederowe Grand Prix Okręgu zostanie rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego PZW.
PROGRAM wszystkich tur
7.00 - zbiórka
7.00 – 7.30 – sprawdzenie obecności, informacja o wylosowanych stanowiskach,
rozejście się na łowisko
7.30 – sygnał I – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów
7.50 – sygnał II – do kontroli zanęt i przynęt
8.50 – sygnał III - nęcenie wstępne
9.00 – sygnał IV - rozpoczęcie łowienia
13.55 – sygnał V - 5 minut do zakończenia łowienia
14.00 – sygnał VI - zakończenie łowienia
14.00 – 15.00 – ważenie ryb, obliczanie wyników, catering
15.00 – ogłoszenie wyników
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IV.

DYSCYPLINA SPINNINGOWA.

Organizacja zawodów spinningowych jest zawieszona.
W przypadku zmiany decyzji, komunikat o zawodach zostanie opublikowany na stronie
www.pzw.gda.pl

V.

SPRAWY RÓŻNE

1.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zawodach.
 Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać przy sobie maseczkę.
 Podczas zbiórki zawodników, należy zachować 2 metrowy odstęp lub mieć zasłonięte
usta i nos.
 Podczas mierzenia i ważenia ryb wskazane jest stosowanie osłony na usta i nos.
 Obowiązuje zakaz uczestniczenia w zawodach osób, które:
- zauważyły u siebie objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, in.)
- miały styczność w ciągu ostatnich 14 dni z osobami chorymi na COVID-19,
- podejrzewają, że mogły mieć styczność z osobą chorą na COVID-19.
 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku
uzasadnionego

podejrzenia

uczestnictwa

w

zawodach

osoby

zarażonej

koronawirusem.

2.

Zgłoszeń zawodników na zawody dokonują wyłącznie koła lub kluby Okręgu

Gdańskiego PZW na obowiązującym druku.
Niedopuszczalnym jest, aby zgłaszano zawodnika bez aktualnych składek i zezwoleń na dany
rok. Każdy uczestniczący w zawodach ma obowiązek posiadać wykupione wcześniej
uprawnienia do wędkowania – zgodne z rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody
gdyż nie będzie możliwości dokonania wpłaty na łowisku.
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3.

Przypominamy o obowiązku zgłaszania organizacji zawodów w Biurze

Zarządu Okręgu, a po uzyskaniu zgody poinformowania koła opiekującego się daną wodą.
Pisemne zezwolenie, potwierdzone w Biurze ZO organizator powinien posiadać na
zawodach.
Organizatorzy proszeni są o oznakowanie terenu zawodów - najlepiej w dniu
poprzedzającym ich rozegranie.
Prosimy, aby na czas trwania zawodów koła zapewniły przenośne toalety.
Druk zgłoszenia zawodów i wykaz opiekunów wód znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl

4.

Opłaty za organizację zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego PZW:
1. Organizatorzy spoza struktur PZW organizujący zawody na wodach Okręgu
Gdańskiego, zobowiązani są do wniesienia na konto Okręgu opłaty jednorazowej w
wysokości 100,- zł oraz 10,- zł za każdego zawodnika.
2. Organizatorzy zawodów z kół i klubów PZW spoza Okręgu Gdańskiego muszą uiścić
opłatę w wysokości 100,- zł na konto bankowe Okręgu.
3. Wszelkie opłaty za zawody muszą być wpłacone na konto Zarządu Okręgu, na co
najmniej 3 dni przed terminem zawodów.

5.
Przypominamy, że podczas zawodów wędkarskich organizowanych na jeziorach,
kanałach i zbiornikach zaporowych Okregu Gdańskiego obowiązuje ograniczenie ilości
stosowanej zanęty do 7 litrów na osobę, w ciągu jednej tury zawodów (gotowej,
namoczonej).
Ograniczenie to nie dotyczy zawodów spławikowych i feederowych ujętych w terminarzu
okręgowym, organizowanych przez Zarząd Okręgu.

6.
Bieżące informacje dotyczące zawodów sportowych publikowane są na stronie
www.pzw.gda.pl i są wiążące.
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Wędkarskie Kluby Sportowe w Okręgu Gdańskim:
Gdański Klub Wędkarstwa Sportowego „NEPTUN”
siedziba: 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2
Prezes Andrzej Wawryka
tel. 501 221 020, andrzeja6@wp.pl
Klub Wędkarstwa Sportowego „Kaszub”
siedziba: 83-300 Kartuzy ul. Zamkowa 1
Prezes Andrzej Igielski
tel. 662 969 766, klubkaszub@o2.pl
Klub Wędkarstwa Sportowego Browning Team Gdynia
siedziba: 81-033 Gdynia ul. Chylońska 114,
Prezes Marek Biernacki
tel. 603 657 301, gdynia.browning@op.pl
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