
Zawody z cyklu Grand Prix Polski w wędkarstwie morskim z 

dryfujących łodzi na przynęty sztuczne o " Puchar Burmistrza 

Darłowa " 

KOMUNIKAT 

Kapitanat Sportowy Okręgu PZW w Koszalinie informuje, że na zlecenie ZG PZW 

organizuje w dniach 16-18.03 2018 roku w Darłowie zawody GRAND PRIX Polski 

w wędkarstwie morskim z łodzi dryfującej na przynęty sztuczne.  Termin 

rezerwowy 23.03 - 25.03. 2018r. 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z zasadami 

organizacji sportu wędkarskiego.  

Zawody są zaliczane do punktacji generalnej GP Polski na rok 2018. 

Miejsce zawodów: 

Morze Bałtyckie, wypłynięcia z portu w  Darłowie. 

Charakterystyka łowiska: Morze Bałtyckie, łowiska o głębokości 15-50 m. 

 

Rybostan: główny gatunek poławianej ryby - dorsz (gadus morhua L), 

Ryby łowione w zawodach i wymiary: łosoś, troć - 61 cm (2 szt. łącznie),  

pstrąg tęczowy - 40 cm, dorsz - 38 cm, makrela - 31 cm, belona - 40 cm 

(limit 10 szt.), czarniak - 38 cm. 

Rejs- I tura 17.03.2018 

Rejs – II tura 18.03.2018 

Prawo startu w zawodach mają: 

1.Aktualny indywidualny Mistrz Polski. 

2.Zawodnicy  sklasyfikowani  w  GP  Polski  i  mistrzostwach Polski  za rok  2017       

    na miejscach 1-50. 

3.Pozostali zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok 2017, zgłoszeni przez 

okręgi lub kluby PZW. 



4.Pozostali zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub kluby PZW.  

     O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zawodnik powinien posiadać: 

1.Aktualne badania lekarskie. 

2.Dokument tożsamości. 

3.Licencję sportową. 

4.Opłaconą składkę PZW. 

Koszt uczestnictwa wysokości 470 .00  obejmuje  dwa rejsy kutrem, diety 

sędziowskie, obsługa biura zawodów oraz pozostałe koszty organizacyjne.  

W przypadku dokonania wpłaty i rezygnacji z zawodów  lub z przyczyn 

niezależnych od organizatora , organizator zwraca koszty tylko za rejsy (tury) . 

Zgłoszenia oraz opłatę startową należy dokonać do dnia 01.03.2018 roku na 

konto:  

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 

Koszalin  Nr Konta: Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76 1240 3653 1111 0000 4188 

3325  z dopiskiem MORSKA GPP DARŁOWO. 

Kontakt ZO PZW KOSZALIN : 

 Tel       +48 94 342 50 66 

Fax       +48 94 342 50 66 

 email  pzw@zopzw.koszalin.pl 

Planowane jednostki to: Alisia, Henryk Sz., Shanon,  Pilot. 

Skład komisji sędziowskiej: 

1.  Sędzia główny-  Tadeusz Przybyś  - sędzia Klasy Krajowej z Okręgu PZW 

Koszalin 

2. Sekretarz -  Roman Olma 

3.Sędziowie sektorowi w zależności od ilości zgłoszeń. 



Dojazd i nocleg we własnym zakresie. 

Organizatorzy  zarezerwowali  Ośrodek  Wypoczynkowy  KORSARZ 

w Darłowie. W ośrodku odbędzie się otwarcie zawodów, odprawa techniczna  i  

losowanie sektorów. 

1.       Rezerwacji noclegu we własnym zakresie można  dokonać osobiście lub 

telefonicznie w Ośrodku KORSARZ Darłowo ul. Conrada 6, tel. 500 308 636, 

Telefony kontaktowy: 

1.W sprawach organizacyjnych Piotr Ebel 663 236 937 

HARMONOGRAM ZAWODÓW : 

16.03.2018 

 godzina 14.00 otwarcie sekretariatu OW. Korsarz. 

17.30 - 19.00 kolacja dla osób mających wykupione posiłki w OW. 

Korsarz  

20.00 Otwarcie zawodów / losowanie sektorów. 

17.03 .2018 

04.00 - 05.00 śniadanie dla osób mających wykupione posiłki w OW. 

Korsarz  

05.30 --   zbiórka przy sektorach (kutrach) losowanie stanowisk  

06.00 - 15.00  I TURA ZAWODÓW 

16.00 - 17.00 obiad dla osób mających wykupione posiłki w OW. 

Korsarz. 

 

 

 



18.03 .2018 

04.00 - 05.00 śniadanie dla osób mających wykupione posiłki w OW. 

Korsarz  

05. 30  zbiórka przy sektorach (kutrach) losowanie stanowisk  

06.00 - 15.00  II TURA ZAWODÓW 

16.00 - 17.00 obiad dla osób mających wykupione posiłki w OW. 

Korsarz 

17.00 Zakończenie zawodów . 

 

 


