
 

Komunikat 17/2014 
Okręgowego Kapitanatu 

Sportowego w Przemyślu 
 

Dot. Regulamin Spławikowego GP 2014/2015 

1. 

Cykl będzie się składał z 5 zawodów w formacie rozgrywek jesień - wiosna: 

- 24.08.2014 San Przemyśl)  

-09.2014 Łopuszka ("Wodnik" Kańczuga+ "Jaz Przeworsk) 

- 04.2015 Wisłok Rzeszów (WKS Sów-Pol Dynów) 

- 06.2015 Hermanowice (Rzemieślnik Przemyśl) 

- 07.2015  Babionka "Pełkiński"+”Sztrob": (Jarosław Miasto) 

2. 

Zawody jednoturowe(4 godziny), 3 sektorowe. 

3. 

Prawo startu w zawodach mają: 

- indywidualnie: 

 członkowie kół i klubów okręgu przemyskiego (zaliczają się do klasyfikacji końcowej Grand 

Prix) 

- drużynowo: 

 3-osobowe drużyny kół i klubów okręgu przemyskiego (zaliczają się do klasyfikacji 

końcowej Grand Prix) ilość drużyn z poszczególnych kół/klubów dowolna, zawodnik łowiący 

w danej drużynie nie może jej zmienić. 

4. 

Startowe w zawodach wynosi: 20zł indywidualnie i 75zł drużynowo(3 osoby 60zł+15zł 

drużyna) 



5. 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadami organizacji sportu kwalifikowanego. 

6. 

Obsady sędziowskie, wyżywienie i puchary zapewnia koło(klub) organizujący poszczególne 

zawody. 

7. 

Klasyfikacja generalna oraz zdjęcia i relacje z zawodów będą publikowane na 

stroniewww.pzw.org.pl/2561 i 

www.facebook.com/OkregowyKapitanatSportowyPzwWPrzemyslu 

8. 

Finansowanie zawodów 

a) Poszczególne zawody finansowane są ze startowego: Przykładowy podział kosztów w 

zawodach: Przychody: 

800zł= 40 zawodników x 20zł 

120zł= 8 drużyn x 15zł 

--------------------------------------- 

920zł 

Rozchody: 

260zł - puchary indywidualnie + drużynowo 

270zł - wyżywienie 45 osób x 6zł (40 zawodników + 5 osób obsługa zawodów) 

100zł - sędziowie 

290zł - nagrody upominki (teletombola) + sponsorzy 

---------------------------------------------- 

920 zł 

- Za pozostałe pieniądze po opłaceniu pucharów, sędziów i wyżywienia zostaną zakupione 

nagrody i rozlosowane pomiędzy zawodnikami i sędziami zawodów. 

- Dokumentacja finansowa(KP i faktury) z zawodów jest zamieszczana w raporcie 

finansowym jednostki terenowej organizującej zawody. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstroniewww.pzw.org.pl%2F2561&h=xAQFNHAO5&s=1
http://www.facebook.com/OkregowyKapitanatSportowyPzwWPrzemyslu


b) Puchary za klasyfikacje końcową finansowana jest z budżetu oks 

9. 

Nagrody na zakończenie - sponsorzy 

10. 

Puchar przechodni zostaje na stałe u zwycięzcy drużynowego przy 3-krotnym zwycięstwie w 

GP. 

11. 

Z zawodów zostanie wyłoniony: 

-indywidualny mistrz okręgu (zalicza się do punktacji 4 z 5 zawodów) - prawo wyjazdu na 

Mistrzostwa Polski 

-drużynowy mistrz okręgu (5 zawodów) - tytuł honorowy, prawo przechowywania pucharu 

przez rok + wygrawerowana nazwa drużyny i rok zwycięstwa na pucharze. 

12. 

Do klasyfikacji końcowej zalicza się: 

-indywidualnej - punkty sektorowe oraz wagę ryb zawodników, 

-drużynowej - miejsca drużyny w zawodach i łączną wagę ryb. 

13. 

Zawodnik może zmienić drużynę,  którą reprezentuje w okresach: 
- zimowym (01.01- 15.03) 
- letnim (01.07-15.08). 
 
14. 
 Zawodnik w sezonie może reprezentować dowolną drużynę jednego Koła lub Klubu. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Za Okręgowy Kapitanat 

Sportowy w Przemyślu 

Tomasz Drewniak 


