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Komunikat nr 1 

 

Grand Prix Polski w wędkarstwie morskim 

Z dryfujących łodzi, na przynęty sztuczne o „Puchar Okręgu Toruńskiego PZW 2016” 

 

 Zarząd Okręgu PZW w Toruniu na zlecenie Zarządu Głównego PZW w dniach  

16.09 – 18.09.2016r. (I termin) lub 30.09 – 02.10.2016r. (II termin), organizuje we Władysławowie 

zawody z cyklu Grand Prix Polski o Puchar Okręgu Toruńskiego PZW w wędkarstwie morskim  

z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego”, które zaliczane są do punktacji generalnej GP Polski na rok 2016. 

Prawo startu w GP Polski mają wg kolejności: 

a. Aktualny indywidualny Mistrz Polski 

b. Zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski i Mistrzostwach Polski za rok ubiegły na miejscach 

 1 – 50 

c. Pozostali zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły, zgłoszeni przez okręgi lub 

kluby PZW 

d. Pozostali zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub kluby PZW 

Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, dokumentu tożsamości, 

licencji sportowej oraz opłaconej składki członkowskiej PZW na rok 2016. 

Koszty uczestnictwa: Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych 

przez organizatora. Opłata startowa w wysokości 470,00 zł od zawodnika. Koszty obejmują: 

dwudniowe wypłynięcia kutrami w morze, upominki okolicznościowe, diety sędziowskie, obsługę 

biura zawodów oraz pozostałe koszty organizacyjne. 

Wpłatę z dopiskiem „GP we Władysławowie” należy dokonać do dnia 16.08.2016 r. na konto: 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń 

Nr konta: BS TORUŃ 

20 9511 0000 2001 0003 8830 0004  

Zgłoszenia wg załączonego wzoru należy przesłać do dnia 16.08.2016 r. na adres email: 

pzwtorun@wp.pl lub Okręg PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń. 

mailto:pzwtorun@wp.pl


Skład komisji sędziowskiej:  

Mirosław Wiśniewski – Sędzia Główny 

Artur Kalinowski – Sekretarz 

Sędziowie sektorowi – w zależności od ilości startujących zawodników. 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizatorzy wstępnie 

zarezerwowali – dla zawodników – Pensjonat „Pomorzanka” Władysławowo, ul. Szkutników 5,  

w którym znajdować się będzie biuro zawodów. Na terenie ośrodka odbędzie się odprawa 

techniczna, losowanie sektorów. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w pokojach 2, 3,4 

osobowych. 

Rezerwacji należy dokonać osobiście w: 

1. Pensjonacie „Pomorzanka” ul. Szkutników 5 we Władysławowie pod nr tel. (58) 674-04-10 

lub 501 011 812. 

2. Pokoje Gościnne  - Henryka Grabe, ul. Starowiejska 9 we Władyslawowie nr tel. 693 601 607. 

Telefony kontaktowe: 

1. W sprawach organizacyjnych – Kol. Ryszard Szkiłądź tel. 730 166 066 

2. W sprawach sędziowskich – Kol. Mirosław Wiśniewski tel. 668 345 112 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 


