
KOMUNIKAT NR 1 

ZAWODY SPINNINGOWE GRAND PRIX POLSKI 
2017 „PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE” NA ZBIORNIACH 
ZAPOROWYCH – KOZIELNO, TOPOLA 

Zarząd firmy RAM 2  sp.j., że na zlecenie Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu, organizuje w dniach                  

14-16.07.2017 r. Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski 2017 – „Puchar Burmistrza 

Miasta Ząbkowice śląskie” 

I. Informacje organizacyjne: 

1. Baza zawodów mieścić się będzie w HOTEL - RESTAURACJA DOLNOŚLĄSKA , ul.1 Maja 2, 

Ząbkowice Śląskie. Przyjmowanie drużyn, zawodników i łodzi odbędzie się w dniu 14.07.2017 r. w godz. 

12.00- 16.00. 

Wodowanie Łodzi: 

W zależności od wylosowanego sektora łodzie należy wodować na wskazanych na mapce slipach -proszę 

zapoznać się z mapką. (mapki będą dostępne po rozlosowaniu sektorów)  Łodzie będą dozorowane od 

14.07.2017 roku od godziny 16:00.  

 

2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszenia  

w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017 r. na adres – tomasz_dom@interia.pl 

 

3. Opłatę startową od zawodnika w wysokości 344,40 PLN należy wpłacić na konto RAM 2 sp.j. – 68 1750 

1035 0000 0000 1194 2792  z dopiskiem „Grand Prix Polski”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30.06.2017. Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z przyczyn różnych nie 

będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. 

 

Kwota 344,40pln wynika z tego iż organizacja zawodów wędkarskich została zinterpretowana przez 

urząd skarbowy jako forma wymagająca dopłaty podatku VAT w związku z czym opłata wynosi 

280pln netto czyli 344,40pln brutto. 

4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników. 

5. Organizator w miarę możliwości zorganizował noclegi o obrębie bazy zawodów (do 2 km od bazy 

zawodów) o różnym standardzie, z wyżywieniem, bez wyżywienia itp. W sprawie noclegów proszę się 

kontaktować pod nr telefonu 507 106 932. W przypadku potwierdzenia noclegów opłatę za noclegi należy 



uiścić w nieprzekraczalnym terminie 30.06.2017 lub w przypadku Płatności gotówką, można to uiścić w 

biurze zawodów przy rejestracji i tam odebrać klucze od pokojów. 

 

 

II. Zasady sportowe: 

1. Zawody rozegrane zostaną z łodzi, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW  

i RAPRyb, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w dwóch siedmiogodzinnych turach. 

 

2. Dopuszczone są silniki spalinowe bez ograniczenia mocy 

 

3. Trening dla zawodników startujących w zawodach, w obrębie sektorów, do dnia 09.07.2017r. W dniach 

od 10-14.07.2017 r. zbiorniki zaporowe Kozielno, Topole  zostaje wyłączone z wędkowania dla uczestników 

zawodów pod rygorem dyskwalifikacji. 

 

4. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z listy uprawnionych do Grand Prix Polski w dyscyplinie 

spinningowej w 2017 roku, zatwierdzonej przez GKS. Zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, 

aktualne badanie lekarskie oraz opłaconą składkę członkowską na 2017r. 

 

5. Zgodnie z ZOSW w PZW, na podstawie zgłoszeń zawodników, organizator przeprowadzi losowanie 

obsad jednostek pływających na 8 dni przed rozpoczęciem zawodów. Lista wylosowanych obsad zostanie 

umieszczona w komunikacie nr 2, na stronie internetowej Zarządu Głównego PZW. Zawodnicy 

zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie, w porozumieniu ze sobą. W przypadku sporu,  

o wyborze jednostki decyduje zawodnik będący wyżej w aktualnej klasyfikacji GPX Polski. Obsady i numery 

jednostek pływających pozostają niezmienione przez obie tury zawodów. 

 

6. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę, lub odpowiedni pojemnik, do przechowywania złowionych ryb  

w dobrej kondycji. 

 

7. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników – przed i po każdej 

turze zawodów. 

 

 

 



 

III. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: 

 

Sędzia Główny – Karol Podsiadło 

Sędzia sekretarz – Krzysztof Chwastek 

 

IV. Godzinowy harmonogram zawodów: 

 

14.07.2017r. (piątek): 

 

12.00 – 16.00 – przyjmowanie drużyn, zawodników oraz łodzi na terenie  

17.30 – uroczyste otwarcie zawodów ( miejsce zostanie podane w komunikacie nr 2) 

18:00 – odprawa techniczna ( miejsce bazy zawodów) 

 

15.07.2017r. (sobota): 

6.30 – zbiórka zawodników w sektorach 

6.30 – 7.15 – przygotowanie łodzi i zawodników do zawodów 

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi do sektory) 

8.00 – 15.00 – I tura zawodów 

17.00 – ogłoszenie wyników I tury 

16.07.2017r. (niedziela) 

6.30 – 7.15 – przygotowanie zawodników i łodzi do zawodów 

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi do sektora) 

8.00 – 15.00 – II tura zawodów 

18.00 – uroczyste zakończenie zawodów 

 

Pytania – Tomasz Duer 507 106 932 

 

Program zawodów może ulec zmianie 

 

 

 

 

 


