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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

Zawodów Wędkarskich GRAND PRIX POLSKI  
w dyscyplinie spinningowej z brzegu „Puchar Czarnej Przemszy”  

 
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na zlecenie Zarządu Głównego 
PZW organizuje w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. zawody spinningowe z brzegu zaliczane do Grand 
Prix Polski „PUCHAR CZARNEJ PRZEMSZY”. 
Biuro zawodów mieścić się będzie w gościńcu „Paradise”, ul. 21-go Stycznia 50 a, Przeczyce 
42-460 Mierzęcice, tel.: 32 3887676, 32 3813940. 
 

http://www.gosciniecparadise.pl/kontakt 
 
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy indywidulni zgodnie z zapisami  ZOSW. 
Zawody zostaną rozegrane w „wariancie I” tych przepisów.  

 
TEREN ZAWODÓW  
Łowisko licencyjne  na rzece Czarna Przemsza na odcinku (muchowym) poniżej tamy czołowej  
zb. Przeczyce do trasy szybkiego ruchu Katowice-Warszawa (S1) podzielonym na 4 sektory. 
 
Teren zawodów zostaje zamknięty dla zawodników, trenerów  pod karą dyskwalifikacji w zawodach,    
od dnia 09.04.2018 r. 
Uwaga! Treningi mogą odbywać się na odcinku spinningowym, położonym poniżej odcinka 
(muchowego) na którym odbędą się zawody. Obowiązują odpowiednie licencje, na łowisko specjalne 
„Czarna Przemsza”. 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.  
2. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz aktualne 

badania lekarskie i przedstawić je w biurze zawodów. 
3. Zawodnicy zakwaterowanie i wyżywienie załatwiają we własnym zakresie. 
4. Ubezpieczenie NW pokrywa organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do badań zawodników alkomatem. 

OPŁATA STARTOWA - 340 zł od zawodnika. 
 
Zgłoszenie i opłatę startową należy przesłać na adres Okręgu PZW w Katowicach w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 marca 2018 roku na adres:  
 

 
 

http://www.gosciniecparadise.pl/kontakt


Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

ul. Wróblewskiego35 
40-214 Katowice 

Tel. 322038112, 322585096, fax 13 
E’mail – sport@opzw.webserwer.pl, katowice@pzw.com.pl,  

Nr konta: PKO BP SA II/O Katowice nr 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 
z dopiskiem: PUCHAR CZARNEJ PRZEMSZY 

 
Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z różnych przyczyn nie będą 
uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.  
Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) wypełnione niewłaściwie nie będą brane pod uwagę (druk                
w załączeniu). 
 
Proponowana baza noclegowa: 
Gościniec „Paradise”, ul. 21-go Stycznia 50 a, Przeczyce 
42-460 Mierzęcice, tel.: 32 3887676, 32 3813940.  
Inne miejsca zakwaterowania można znaleźć na stronach www  - noclegi Przeczyce. 
 

OBSADA SĘDZIOWSKA  
 
Sędzia główny  – Krzysztof Chwastek  
Sędzia sekretarz – Ryszard Seroka 
Sędziowie sektorowi: Krzysztof Balcarek, Marek Bil, Tadeusz Karaszkiewicz, Karol Breske 

 
Program zawodów 
 
PIĄTEK 13.04.2018 r. 
- 1300 - 1800 - przyjmowanie zawodników w biurze zawodów – gościniec  „Paradise”.  
- 1800  -  otwarcie,  odprawa techniczna w tym losowanie grup oraz kolejności wyjść zawodników. 

 
SOBOTA 14.04.2018 r. 
- 700 - losowanie sektorów A B C D. 

- 730 – 750 - zbiórka zawodników w wylosowanych sektorach. 

- 800 – pierwszy sygnał: obejście sektora. Zawodnicy mogą przejść i obejrzeć wylosowany sektor. 

- 820 – drugi sygnał koniec obejścia: zbiórka zawodników w wyznaczonym punkcie sektora, rozejście się 
zawodników w wylosowanym porządku do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy wychodzą w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 835).  

- 845 – trzeci sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce I, czas trwania 45 minut. 

- 930 –czwarty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w I turce. 
Ogłoszenie wyników I turki. Przygotowanie zawodników do startu w II turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 950).  

- 1000 – piąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce II, czas trwania 45 minut. 

- 1045 – szósty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w II turce. 
Ogłoszenie wyników II turki. Przygotowanie zawodników do startu w III turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 1105). 

- 1115 – siódmy sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce III, czas trwania 45 minut  
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- 1200 – ósmy sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w III turce. 
Ogłoszenie wyników III turki. Przygotowanie zawodników do startu w IV turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 1220). 

- 1230 – dziewiąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce IV, czas trwania 45 minut. 

- 1315 –dziesiąty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w IV turce, 

zbiórka w punkcie startu w sektorze, ogłoszenie wyników IV turki oraz ogólnych wyników w sektorze. 

- 1530 - ogłoszenie  wyników pierwszego dnia zawodów, dokonanie losowania obsady sektorów oraz 

kolejności wyjść w drugim dniu zawodów. 

 
NIEDZIELA 15.04.2018 r. 

 
- 730 – 750 - zbiórka zawodników w wylosowanych sektorach. 

- 800 – pierwszy sygnał: obejście sektora. Zawodnicy mogą przejść i obejrzeć wylosowany sektor. 

- 820 – drugi sygnał koniec obejścia: zbiórka zawodników w wyznaczonym punkcie sektora, rozejście się 
zawodników w wylosowanym porządku do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy wychodzą w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 835).  

- 845 – trzeci sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce I, czas trwania 45 minut. 

- 930 –czwarty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w I turce. 
Ogłoszenie wyników I turki. Przygotowanie zawodników do startu w II turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 950).  

- 1000 – piąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce II, czas trwania 45 minut. 

- 1045 – szósty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w II turce. 
Ogłoszenie wyników II turki. Przygotowanie zawodników do startu w III turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 1105). 

- 1115 – siódmy sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce III, czas trwania 45 minut  

- 1200 – ósmy sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w III turce. 
Ogłoszenie wyników III turki. Przygotowanie zawodników do startu w IV turce, a następnie, w 
wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk (zawodnicy  wychodzą  w 
odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 1220). 

- 1230 – dziewiąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce IV, czas trwania 45 minut. 

- 1315 –dziesiąty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w IV turce, 

zbiórka w punkcie startu w sektorze, ogłoszenie wyników IV turki oraz ogólnych wyników w sektorze. 

- 1530 - ogłoszenie  wyników drugiego dnia zawodów. 

- 1600  - ogłoszenie wyników  zawodów, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

 
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy 

               w Katowicach 

 


