
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
ELIMINACYJNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH GRAND 

PRIX POLSKI W DYSCYPLINIE MUCHOWEJ 

PUCHAR RZEKI ROPA 2019 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  

na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 17-19 maja 

III - turowe zawody w dyscyplinie muchowej – eliminacje do GRAND 

PRIX Polski 2020  

 

Baza zawodów mieścić się będzie w rybaczówce nad jeziorem 

Klimkówka – Klimkówka. 

 
Zawody będą rozgrywane według Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego. 

Zawodnik, który wystartował w danym sezonie w zawodach z cyklu „GP Polski” 

nie ma prawa uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych. 

 

Sektor A - B – rzeka Ropa od zapory w Klimkówce do ujścia potoku Stróżowianka 
poniżej Gorlic. (dominujące gatunki: pstrąg potokowy, kleń) 
Sektor C – II staw – Kobylanka (dominujący gatunek: pstrąg tęczowy). 

Lokalizacja sektorów będzie uzależniona od ilości startujących zawodników !!! 
 

Na terenie zawodów w dniach 13 maja do 17 maja 2019 r. włącznie 

wędkowanie zabronione pod rygorem dyskwalifikacji dla 

uczestników zawodów ( zawodnik, trener, kierownik drużyny ). 
 

Na treningu obowiązuje posiadanie składki na wody Okręgu PZW Nowy Sącz. 
 

Łowiska Treningowe:  
Rzeka Ropa od miejscowości Wysowa do cofki zbiornika Klimkówka.  

Rzeka Ropa od ujścia potoku Stróżowianka poniżej Gorlic do ujścia potoku Libuszanka. 

Kobylanka – staw numer I.  



 

 

Łowienie na stanowiskach 2 – osobowych. Zawodnicy sędziują sobie nawzajem 
(oprócz sektora na wodzie stojącej). 
 
Opłata Startowa: 270 zł 
 

Opłata startowa kalkulowana jest na pokrycie pełnych kosztów udziału w 

imprezie. 
 

Organizator nie zapewnia: zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom zawodów 
oraz ich dojazdu na stanowiska. 

Proponowana baza noclegowa to: 
- Agroturystyka Barnika - http://www.barnilka.com/pl/  
- Hotel pod Chełmem - http://www.podchelmem.pl/restauracja&hotel/  
- Agroturystyka Paradiso - http://agroturystykaparadiso.pl/index 
 

Koszt udziału jednego zawodnika ( seniora ) wynosi 270 zł, trenerów i osób 
towarzyszących po 50 zł. Opłatę należy przekazać na nasze konto:  
Nr 20 1240 4748 1111 0000 4876 4650 w terminie do dnia 10 maja 2019r. 
 

Uwaga! 

Wpłatę 270 PLN od zawodnika należy dokonać na konto Okręgu PZW w Nowym Sączu – 

podane wyżej, z dopiskiem „Eliminacje do GPx 2020 Nowy Sącz”. 

Potwierdzenie wpłat na zawody eliminacyjne proszę przesłać mailem na sport@pzwns.info.pl  

 

PROSIMY O NADESŁANIE WYPEŁNIONYCH KART ZGŁOSZENIOWYCH 
ZAŁĄCZONYCH DO KOMINIKATU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 
DO DNIA 10 maja 2019r.  NA ADRES EMAIL: sport@pzwns.info.pl  
 

Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie 
ponoszą koszty na równi z pozostałymi. 
 

Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę !!! 
 
Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:  

• Zdzisław Pełka – sędzia główny,  

• Janusz Szepeta – zastępca sędziego głównego 

• Szymon Obrzut – sędzia sekretarz,  
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• Władysław Kunicki, Antoni Bogdan, Waldemar Świderski – sędziowie 
sektorowi. 

 

 
PROGRAM ZAWODÓW  
 
Piątek – 17.05.2019 
od godz. 16.00 - 18.00 - rejestracja zawodników – baza zawodów,  
18.00 - otwarcie zawodów, losowanie, odprawa kierowników ekip. 
 
Sobota - 18.05.2019  
6.45 - 8.00 - wyjazd zawodników i sędziów na stanowiska, 
8.00 - 8.30 - czas na przygotowanie na stanowisku, 
8.30 - 11.30 - I TURA ZAWODÓW, 
11.30 - 12.30 - powrót zawodników i sędziów do bazy, 
12.30 - 14.00 - ogłoszenie wyników I tury, 
14.30 - 15.30 - wyjazd zawodników i sędziów na stanowiska, 
15.30 - 16.00 - czas na przygotowanie na stanowisku, 
16.00 - 19.00 - II TURA ZAWODÓW, 
19.00 - 20.00 - powrót zawodników i sędziów do bazy, 
20.00 - 21.00 - praca komisji sędziowskiej, 
21.00 - - ogłoszenie wyników II tury. 
 
Niedziela - 19.05.2019  
6.45 - 8.00 - wyjazd zawodników i sędziów na stanowiska, 
8.00 - 8.30 - czas na przygotowanie na stanowisku, 
8.30 - 11.30 - III TURA ZAWODÓW, 
11.30 - 12.30 - powrót zawodników i sędziów do bazy, 
13.30 - ogłoszenie wyników III tury i nieoficjalne wyniki zawodów, 
14.00 - ogłoszenie wyników - zakończenie zawodów. 

 

Program z przyczyn organizacyjnych może ulec zmianie. 

Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, publikowanie ich  imion i nazwisk na listach wyników, listach startowych 

oraz zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej 

okręgu oraz na profilu Okręgu w mediach społecznościowych. 

 


