
 

Grand Prix KASZUBA 2017 
 

 

ZAPROSZENIE 

 

 
W sezonie 2017, w oparciu o organizowane zawody spinningowe, wprowadzona zostaje 

dodatkowa klasyfikacja i punktacja w ramach cyklu: Grand Prix KASZUBA 2017. 

 

Organizatorem cyklu jest Zarząd Klubu Wędkarstwa Sportowego KASZUB w Somoninie, 

działający przy Kole Nr 118 PZW w Somoninie a partnerami cyklu w tym roku są: 

 

Pracownia Wędkarska RODMAS – Łukasza Masiaka  

Rodmas Phoenix Rods     i 

Wędkarski Sklep Internetowy – Bogdana Nowaka 

 
 

Do cyklu GP KASZUBA w 2017 roku wybrano zawody towarzyskie rozgrywane na jeziorach 

kaszubskich oraz zawody rozgrywane w ramach Grand Prix Okręgu w spinningu. Poniżej 

przedstawiamy regulamin i harmonogram wszystkich zawodów wchodzących w skład cyklu.     

      

I nagrodą 
w tegorocznym cyklu będzie wykonana w pracowni RODMAS, w części sponsorowana 

przez Pana Łukasza Masiaka a w części przez Skarbnika Klubu, okoniowa wędka 

spinningowa, wartości ponad 900 zł.  

 

II nagrodą  
w tegorocznym cyklu będzie lekki zestaw spinningowy (wędka i kołowrotek), ufundowany 

przez Wędkarski Sklep Internetowy Dobrywedkarz.pl – Pana Bogdana Nowaka, wartości 

ponad 350 zł.  

 

III nagrodą  
w tegorocznym cyklu będzie bon towarowy wartości 200 zł., do wykorzystania w Centrum 

Wędkarstwa w Gdańsku.  

 

Za zdobycie I miejsca w całym cyklu Grand Prix KASZUBA 2017 zostanie dodatkowo 

przyznany puchar, który w przypadku kontynuacji cyklu w kolejnych latach, stanie się 

pucharem przechodnim. Fundatorem pucharu w tegorocznych rozgrywkach GP KASZUBA 

jest Pan Marek Byra. 



Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy tym bardziej, że wszystkie 

środki uzyskane z opłat startowych uczestników przeznaczone zostaną na sfinansowanie 

projektów, inicjatyw i imprez organizowanych przez Klub a skierowanych do dzieci i 

młodzieży w roku 2018 oraz ewentualnie, na sfinansowanie cyklu GP KASZUBA w roku 

2018.   

 

 

 

REGULAMIN 

 

Warunki punktacji i uczestnictwa 

 

1. Do punktacji Grand Prix (GP) KASZUBA 2017 zaliczonych zostanie 6 imprez 

sportowych (zawodów spinningowych), spośród rozgrywanych w sezonie 2017 r.  

 

 

 

termin impreza główna 

 

impreza w ramach cyklu 

lokalizacja technika 

warunki 

21.05.2017 r. 

 

(niedziela) 

IV Memoriał Mieczysława 

Flisikowskiego 

 

 

I Grand Prix KASZUBA 

Jezioro Ostrzyckie 

/Ostrzyce/ 

spinning z łodzi 

 

 
organizator cyklu GP 

KASZUBA 2017 nie 

zapewnia łodzi 

04.06.2017 r. 

 

(niedziela) 

 

I Grand Prix Okręgu 

 

 

II Grand Prix KASZUBA 

Rzeka Wisła 

/Bystrze/ 

spinning z brzegu 

30.07.2017 r. 

(niedziela) 

 

VI Mistrzostwa Kaszub w 

Spinningu 

 

 

 

III Grand Prix KASZUBA 

Jezioro Białe 

Jezioro Kłodno 

Jezioro Rekowo 

Jezioro Małe 

Brodno 

/Chmielno/ 

spinning z łodzi 

 

 

 
organizator cyklu GP 

KASZUBA 2017 nie 

zapewnia łodzi 

09.09.2017 r. 

 

(sobota)  

 

Mistrzostwa Okręgu  

I tura 

 

IV Grand Prix KASZUBA 

Martwa Wisła 

/Wiślinka/ 

spinning z łodzi 
 

organizator cyklu GP 

KASZUBA 2017 nie 

zapewnia łodzi 

10.09.2017 r. 

 

(niedziela)  

 

Mistrzostwa Okręgu  

II tura 

 

V Grand Prix KASZUBA 

Martwa Wisła 

/Wiślinka/ 

spinning z łodzi 

 
organizator cyklu GP 

KASZUBA 2017 nie 

zapewnia łodzi 

17.09.2017 r. 

 

(niedziela) 

XXIII Puchar Kaszuba 

 

VI Grand Prix KASZUBA 

 

Podsumowanie Cyklu 

Grand Prix KASZUBA 2017 

Jezioro Łapalickie 

/Łapalice/ 

spinning z łodzi 

 

 

 
organizator cyklu GP 

KASZUBA 2017 nie 

zapewnia łodzi 

 

 

2. Na wskazanych łowiskach obowiązuje zakaz treningów, rozciągający się do 6 dni 

przed wskazanym terminem rozegrania zawodów co oznacza, że dla zawodów 

wyznaczonych w niedzielę, zakaz treningów rozciąga się do poprzedzającego dany 

dzień najbliższego poniedziałku – włącznie. Ujawnienie złamania zakazu skutkować 



będzie przyznaniem zawodnikowi 50 ujemnych punktów. W przypadku ponownego 

ujawnienia naruszenia zakazu treningu, zawodnik podlega dyskwalifikacji a zdobyte 

do tego czasu punkty w klasyfikacji do cyklu Grand Prix KASZUBA 2017, podlegają 

wykreśleniu. O nałożeniu punktów ujemnych i dyskwalifikacji zawodnika decyduje 

Organizator.   

 

3. Udział w cyklu GP KASZUBA 2017 zgłosić mogą wszyscy wędkarze, którzy 

ukończyli lub ukończą w 2017 roku, 18 lat. 

4. Podczas każdej z imprez cyklu GP KASZUBA 2017 punktowanych będzie 30 

najlepszych zawodników, przy czym za 1 miejsce przyznanych zostanie 50 pkt, za 2 

miejsce 40 pkt, za 3 miejsce 35 pkt, za 4 miejsce 30 pkt, za 5 miejsce 28 pkt, za 6 

miejsce 26 pkt za 7 miejsce 24 pkt i za każde kolejne miejsce do 30, o jeden punkt 

mniej.  

      Poniżej wskazano szczegółowy sposób przydziału punktów w GP KASZUBA 2017. 

 

            PUNKTACJA 

 

1. – 50 pkt. 

2. – 40 pkt. 

3. – 35 pkt. 

4. – 30 pkt. 

5. – 28 pkt 

6. – 26 pkt 

7. – 24 pkt 

8. – 23 pkt 

9. – 22 pkt 

10. – 21 pkt 

11. – 20 pkt 

12. – 19 pkt 

13. – 18 pkt 

14. – 17 pkt 

15. – 16 pkt 

16. – 15 pkt 

17. – 14 pkt 

18. – 13 pkt 

19. – 12 pkt 

20. – 11 pkt 

21. – 10 pkt 

22. – 9 pkt 

23. – 8 pkt 

24. – 7 pkt 

25. – 6 pkt 

26. – 5 pkt 

27. – 4 pkt 

28. – 3 pkt 

29. – 2 pkt 

30. – 1 pkt 

 

 

5. Warunkiem naliczenia punktów w ramach GP KASZUBA 2017, jest wsparcie działań 

Klubu w zakresie podejmowanej działalności lub podczas imprez przez Klub 

organizowanych i w których Klub organizacyjnie uczestniczy, według następujących 

zasad. 

a) Wsparcie organizacyjne (dotyczy członków Klubu oraz Koła Nr 118 PZW) – 

udział, w uzgodnieniu z Zarządem Klubu, w charakterze uczestnika, opiekuna 

lub sędziego w przynajmniej 2 projektach i inicjatywach, spośród 

organizowanych w roku 2017: 

 sprzątanie Rzeki Raduni, 

 akcje zarybieniowe, 

 zajęcia w Szkółce Wędkarskiej przy Zespole Szkół w Somoninie, 

 zawody spławikowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 

 impreza integracyjna dla niepełnosprawnych, 

 Mistrzostwa Okręgu Juniorów w Spinningu, 

 zawody spławikowe dla dzieci z okazji imprezy Ostrzyckie Lato 2017,  

 zawody spławikowe dla dzieci z okazji imprezy Media 2017, 

 inne – w uzgodnieniu z Zarządem Klubu. 

 

b) Wsparcie materialne imprez organizowanych przez Klub, poprzez uiszczenie 

opłaty startowej, w kwocie: 

 40 zł., dla członków Klubu oraz Koła Nr 118 PZW, którzy podejmą 

zobowiązania wskazane w ppkt. a), oraz dla osób spoza Klubu i Koła 

Nr 118 PZW, które w uzgodnieniu z Zarządem Klubu, wesprą Klub w 

jego działalności,  



 60 zł., dla członków Klubu oraz Koła Nr 118 PZW, którzy nie podejmą 

zobowiązań wskazanych w ppkt. a), oraz dla osób spoza Klubu i Koła 

Nr 118 PZW. 

Startujące w rywalizacji, w ramach GP KASZUBA 2017 kobiety obowiązuje 

opłata startowa w wysokości 1/2 wskazanych powyżej kwot. Z opłaty 

startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy do końca roku 2017 nie ukończą 25 

roku życia.   

Opłata jest jednorazowa, dotyczy łącznie wszystkich imprez GP KASZUBA 

2017 i może być dokonana w całości najpóźniej do rozpoczęcia trzecich 

zawodów cyklu. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji 

zawodnika z dalszych startów, na jakimkolwiek etapie cyklu oraz w przypadku 

dyskwalifikacji zawodnika.   

 

6. O dopuszczeniu do cyklu GP KASZUBA 2017 decyduje Organizator.  

 

7. Organizator – jednomyślnie, w drodze wyjątku, może zgodzić się na zmianę zasad 

udziału, określonych w punkcie 5, w przypadku wystąpienia szczególnych 

okoliczności, np. o charakterze losowym. 

 

8. Zwycięzcą cyklu GP KASZUBA 2017 będzie zawodnik, który po rozegraniu 

wszystkich zawodów zgromadzi największą liczbę punktów, wskazanych w pkt. 4.  

 

9. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej ilości punktów, o 

kolejności decyduje suma punktów uzyskanych za wagę lub długość ryb, w 

poszczególnych zawodach cyklu. 

 

10. Podsumowanie cyklu GP KASZUBA 2017 i wręczenie nagród, zostanie 

przeprowadzone w ramach towarzyskich zawodów spinningowych – XXIII Puchar 

Kaszuba, które rozegrane zostaną w dniu 17 września 2017 r., na Jeziorze Łapalickim, 

w miejscowości Łapalice.  

 

11. Przed ogłoszeniem wyników Zarząd Klubu spotka się dwoma wybranymi przez 

uczestników mężami zaufania, celem przedstawienia wyników i omówienia 

ewentualnych kwestii spornych. Mężów zaufania wybiorą uczestnicy cyklu spośród 

siebie.   

 

12. Podsumowanie wyników i przyznanie nagród przeprowadzi Organizator. Decyzje 

Organizatora w tym zakresie są ostateczne i oparte wyłącznie na zasadach określonych 

w 1-9 niniejszego regulaminu. 

 

13. Podczas podsumowania cyklu zostaną przyznane 3 nagrody 

 za I miejsce – wartości nie mniejszej niż 900 zł.  

 za II miejsce – wartości nie mniejszej niż 350 zł. 

 za III miejsce – wartości nie mniejszej niż 200 zł.  

 

14. Zwycięzca cyklu GP KASZUBA 2017 otrzyma tytuł Wędkarza Roku Klubu 

Wędkarstwa Sportowego KASZUB w Somoninie. 

 

15. Puchar przechodni podlega zwrotowi podczas rozgrywania pierwszych zawodów 

cyklu, w kolejnym roku (2018 r.). W zamian za zwrot pucharu przechodniego, 

zwycięzca cyklu w roku 2017 r., otrzyma na własność miniaturkę pucharu.  

 



Środki uzyskane z opłat startowych i wpłat uczestników przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie projektów, inicjatyw i imprez skierowanych do dzieci i młodzieży w roku 

2018, oraz ewentualnie, na sfinansowanie cyklu GP KASZUBA w roku 2018.   

 

 

OSOBY i PODMIOTY WSPIERAJĄCE w roku 2017 

 

Pracownia Wędkarska RODMAS – Łukasza Masiaka  

Rodmas Phoenix Rods 

Wędkarski Sklep Internetowy Dobrywedkarz.pl – Bogdana Nowaka 

       
 

Marek Byra 

Cezary Szostak 

 
 

SĘDZIOWANIE 

1. w zawodach rozgrywanych w ramach cyklu GP Okręgu – korzystać będziemy z 

wyników przygotowanych przez wyznaczonych sędziów OKS, 

2. w zawodach organizowanych tylko przez Klub, sędziujemy we własnym zakresie, 

przy czym sędziowie mogą jednocześnie startować w zawodach, 

3. pierwsze zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Ostrzyckim, w dniu 21 maja 2017 r., 

zbiórka o godz. 08:00, na plaży przy przystani „Stolemek”, zapisy od godz. 07:30.   

 

ZGŁOSZENIA 

 

1. Udział w zawodach można zgłaszać telefonicznie: (SMS) 605-636-610 i mailowo: 

czarekszo@interia.pl, czarekszo@gmail.com lub na miejscu przed zawodami. W 

zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz 

informację, czy zgłaszający dysponuje wolnym miejscem na posiadanej łodzi.  

2. Na imprezy wskazane w terminarzu nie zapewniamy łodzi ale postaramy się pomóc 

 

                                                                                                           ZAPRASZAMY 
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