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Elbląg 31.03.2016r. 
 

Komunikat nr 1 
Ogólnopolskich Spinningowych Zawodów Eliminacyjnych do Grand Prix Polski 2017 
 
Zarząd Okręgu PZW w Elblągu, zgodnie z kalendarzem imprez krajowych, organizuje w 
dniach 6-8.05.2016r. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix 
Polski 2017r. 
Biuro zawodów mieścić się będzie w : Hotelu Ośrodka Doradztwa Rolniczego Stare Pole 
w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE I SPORTOWE 
1. Zawody zostaną rozegrane w dwóch 7godzinnych turach z łodzi, zgodnie z Zasadami 

Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW, w klasyfikacji indywidualnej i 
drużynowej. 

2. W zawodach prawo startu maja dwuosobowe drużyny i zawodnicy indywidualni 
zgłoszeni przez macierzyste kluby lub okręgi PZW. 

3. Zawodnicy dopuszczeni do zawodów muszą posiadać aktualne zaświadczenia 
lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania wędkarstwa 
spinningowego. 

4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w siatkę z obręczami do czasowego 
przetrzymywania ryb. 

5. Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników (spalinowych i elektrycznych), a 
także sprzętu ratowniczego do łodzi. 

6. Maksymalna moc silników spalinowych na rzece Nogat nie jest określona. 
7. Dojazd na sektory własnymi środkami transportu. 
8. Zgłoszenie łodzi do Komisji Sędziowskiej do godz. 1600 dnia 6.05.2016r. 

(miejscowość Stare Pole, miejsce biura zawodów). Po przyjęciu łodzi i po losowaniu, 
łodzie można przewieźć do sektorów, gdzie będą pod nadzorem. 

9. Od dnia 04.05.2016r. (środa) obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na sektorach 
dla zawodników, trenerów, kierowników ekip – pod groźbą dyskwalifikacji. 

10. Trening w sektorach dopuszczony jest do dnia 03.05.2016. po opłaceniu 
odpowiednich składek za wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Elblągu. 

11. Ubezpieczenie NW zawodników pokrywa organizator. 
12. W ramach opłaty startowej organizator dopuszcza oficjalny trening w dniu 

06.05.2016r. od godz. 600 do 1500 na wodzie bezpośrednio przylegającej do łowiska 
zawodów ale poza sektorami (tj. powyżej śluzy Szonowo i poniżej śluzy w 
Michałowie). 

13. Ryby dopuszczone do punktacji: szczupak – 50 cm, boleń – 40 cm, okoń – 20 cm, jaź, 
kleń – 25 cm. 

14. Organizator przewiduje przeprowadzenie, przed każdą z tur zawodów, wyrywkowej 
kontroli zawodników na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

II.  MIEJSCE ZAWODÓW I CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA: 
Zawody zostaną rozegrane na rzece Nogat w 2 sektorach: 

• Sektor pierwszy: - od śluzy Szonowo do śluzy Rakowiec, odległości od śluz 
oznaczone będą białymi bojami. Miejsce startu m. Malbork – przystań żeglarska przy 
ul. Parkowej. 

• Sektor drugi: - od śluzy Rakowiec do śluzy Michałowo, odległości od śluz oznaczone 
będą białymi bojami. Miejsce startu m. Letniki, Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie. 
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Średnia głębokość łowiska do 3,5 m. z licznymi wypłyceniami, zakolami i pozostałościami 
ostróg. Brzegi porośnięte trzciną, wypłycenia kaczeńcem i nenufarami. Dominujące drapieżne 
gatunki ryb to: szczupak, okoń, sandacz, boleń, jaź, kleń, występuje też sum. 

III.  WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE: 
Zakwaterowanie i wyżywienie (rezerwację) zawodnicy organizują indywidualnie. 
Organizator wskazuje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w oparciu o:   

1. Hotel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Stare Pole 82-220 Stare Pole ul. Marynarki 
Wojennej 21 kontakt: tel. 55 270 11 50, 55 270 11 79, mail: hotelik@podr.pl 

2. Hotel „Zbyszko” 82-200 Malbork ul. Kościuszki 43 tel. 552722640 
3. Hotel Parkowy (OSiR Malbork) 82-200 Malbork ul. Parkowa 3 tel. 552722413 
4. Zajazd „22” 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej tel. 661128281  
IV.  ZASADY FINANSOWE: 

Opłata startowa pobierana przez organizatora w wysokości 280 zł od zawodnika, celem 
zapewnienia między innymi: pucharów dyplomów, ubezpieczenia zawodników, posiłków, 
opłacenia kosztów organizacyjnych (biuro zawodów, komisja sędziowska, materiały 
informacyjne). 
Organizator przewiduje suchy prowiant oraz wodę dla każdego zawodnika na każdą turę 
zawodów oraz ciepły posiłek po turze zawodów. 
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie przelewu bankowego na wskazany 
numer rachunku: 
 
Okręg PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elbląg nr konta: 

Bank PEKAO S.A. II O/Elbl ąg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 
z dopiskiem: „Eliminacje do GPx Polski 2017” 

oraz przesłanie pisemnego zgłoszenia załączonego do komunikatu. 
 
Opłatę startową i pisemne zgłoszenie dokonać do dnia 22.04.2016r. (termin ostateczny). 
Zawodnikom indywidualnym i drużynom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę 
startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca 
opłaty startowej. 

V. OBSADA SĘDZIOWSKA: 
 

Sędzia Główny – Maciej Smilgin 
Z-ca Sędziego Głównego – Zbigniew Chrzanowski 
Sędzia Sekretarz – Iwona Smilgin, Przemysław Klarecki 
Sędziowie Sektorowi – Wojciech Frąckiewicz, Ryszard Kisiel 

VI.  Uwagi końcowe: 
1. Komunikat nr 2 zostanie opublikowany po zamknięciu listy startowej tj. w dniu. 

22.04.2016r. 
2. Do komunikatu nr 2 dołączone zostaną graficzne załączniki obrazujące ostateczną 

lokalizację sektorów. 
3. Szczegółowy program zawodów zostanie zawarty w komunikacie nr 2. 
4. Telefony kontaktowe: 
• Zbigniew Chrzanowski – 609006207 
• Iwona Smilgin – 500077670 

Wiceprezes ds. Sportu ZO PZW Elbląg 
Zbigniew Chrzanowski 

 


