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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

„OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY  
SPINNINGOWE GPP Z BRZEGU 

 PUCHAR KONGERA – WIEPRZ 2019” 
                

      Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW organizuje w dniach 12 – 14 kwietnia 2019 r. zawody spinningowe z brzegu 

zaliczane do Grand Prix Polski „OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE GPP Z BRZEGU 

PUCHAR KONGERA – WIEPRZ 2019”                 

Biuro zawodów mieścić się będzie w „KARCZMA MŁYN” w Zwierzyńcu, ul. Wachniewskiej 1A,  
 

22 – 470 Zwierzyniec, tel. (84) 687 25 27, tel. +48 502 308 850. 
 

Patronatem zawodów i fundatorem nagród dla zawodników jest firma Konger. 
 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy indywidualni zgodnie z zapisami ZOSW. Zawody 
zostaną rozegrane w „wariancie I” tych przepisów. 
 

TEREN ZAWODÓW 
 

Rzeka Wieprz nr 1  na odcinku od miejscowości Bagno do miejscowości Szczebrzeszyn 
podzielona na 4 sektory 
 

Teren zawodów zostaje zamknięty dla zawodników, trenerów pod karą dyskwalifikacji w 
zawodach, od dnia 08.04.2019r. 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 
Wędkarskiego . 
2. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz 
aktualne badanie lekarskie i przedstawić je w biurze zawodów. 
3. Zawodnicy zakwaterowanie i wyżywienie załatwiają we własnym zakresie. 
4. Ubezpieczenie NW pokrywa organizator. 
 

Opłata startowa 370 zł od zawodnika. 
Zgłoszenie i opłatę startową należy przesłać na adres Okręgu PZW w Zamościu w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2019r. 
 

 



 
 
 
 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu 

ul. Wojska Polskiego 15 

22 – 400 Zamość 

tel. 84 638 45 56  

e-mail: zamosc@pzw.pl  
Konto bankowe: PEKAO SA I O/Zamość 84 1240 2816 1111 0000 4015 3573  

z dopiskiem: PUCHAR KONGERA – WIEPRZ 2019 
 

 Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z różnych 
przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej. 
Zgłoszenie (na karcie zgłoszenia) wypełnione niewłaściwie nie będą brane pod uwagę 
(druk w załączeniu) 
 

Proponowana baza noclegowa: 
KARCZMA MŁYN, ul. Wachniewskiej 1A, 22 – 470 Zwierzyniec tel. 84 687 25 27,502 308 850 

RELAKS NOCLEGI, ul. 2 lutego 12 A, 22 – 470 Zwierzyniec tel. 607 938 211 

„PAGAJ” DOMKI, ul. Źródlana 1, 22 – 470 Zwierzyniec tel. 502 256 462 
 

OBSADA SĘDZIOWSKA  
Sędzia główny – Marek Wojtas 

Sędzia sekretarz – Tomasz Gawron  
Sędzia sektorowi – Wiesław Sroka, Igor Dąbrowski, Piotr Mołdoch, Rafał Typek. 
 

Program Zawodów 
 

Piątek 12.04.2019 r.  
 

- 1300 – 1800  - przyjmowanie zawodników w biurze zawodów – KARCZMA MŁYN 

- 1800  - otwarcie, odprawa techniczna w tym losowanie grup oraz kolejność wyjść 
zawodników. 
 

Sobota 13.04.2019 r. 
 

- 700 - losowanie sektorów A B C D w biurze zawodów. 
- 730- 750  -  zbiórka zawodników w wylosowanych sektorach.  
- 800 - pierwszy sygnał: obejście sektora. Zawodnicy mogą przejść i obejrzeć wylosowany 
sektor. 
- 820 - drugi sygnał koniec obejścia: zbiórka zawodników w wyznaczonym punkcie sektora, 
rozejście się zawodników w wylosowanym porządku do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 835) 
- 845 - trzeci sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce I, czas trwania 45 minut. 
- 930 - czwarty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w I 
turce. Ogłoszenie wyników I turki. Przygotowanie zawodników do startu w II turce, a 
następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 950). 
- 1000 - piąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce II, czas trwania 45 minut. 
- 1045 - szósty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w II 
turce. Ogłoszenie wyników II turki. Przygotowanie zawodników do startu w III turce, a 
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następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 
1105). 
- 1115 - siódmy sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce III, czas trwania 45 minut 

- 1200 -  ósmy sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w III 
turce. Ogłoszenie wyników III turki. Przygotowanie zawodników do startu w IV turce, a 
następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 
1220). 
- 1230 - dziewiąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce IV, czas trwania 45 minut. 
- 1315 - dziesiąty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w 
IV turce, zbiórka w punkcie startu w sektorze, ogłoszenie wyników IV turki oraz ogólnych 
wyników w sektorze. 
- 1530 - ogłoszenie wyników pierwszego dnia zawodów, dokonanie losowania obsady 
sektorów oraz kolejności wyjść w drugim dniu zawodów. 
 
NIEDZIELA 14.04.2019 r.  
 
- 730 - 750 - zbiórka zawodników w wylosowanych sektorach. 
- 800 - pierwszy sygnał: obejście sektora. Zawodnicy mogą przejść i obejrzeć wylosowany 
sektor. 
- 820 - drugi sygnał koniec obejścia: zbiórka zawodników w wyznaczonym punkcie sektora, 
rozejście się zawodników w wylosowanym porządku do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 835). 
- 845 - trzeci sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce I, czas trwania 45 minut. 
- 930 - czwarty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w I 
turce. Ogłoszenie wyników I turki. Przygotowanie zawodników do startu w II turce, a 
następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 950). 
- 1000 - piąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce II, czas trwania 45 minut. 
- 1045 - szósty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w II 
turce. Ogłoszenie wyników II turki. Przygotowanie zawodników do startu w III turce, a 
następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 
1105). 
- 1115 - siódmy sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce III, czas trwania 45 minut 

- 1200 - ósmy sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w III 
turce. Ogłoszenie wyników III turki. Przygotowanie zawodników do startu w IV turce, a 
następnie, w wylosowanym porządku rozejście się do jednego z wolnych stanowisk 
(zawodnicy wychodzą w odstępach co 30 sekund, wyjście pierwszego zawodnika o godz. 
1220). 
- 1230 - dziewiąty sygnał: rozpoczęcie łowienia w turce IV, czas trwania 45 minut. 
- 1315 - dziesiąty sygnał: koniec łowienia, zdanie kart potwierdzających ilość złowionych ryb w 
IV turce, zbiórka w punkcie startu w sektorze, ogłoszenie wyników IV turki oraz ogólnych 
wyników w sektorze. 
- 1530 - ogłoszenie wyników drugiego dnia zawodów. 
- 1600 - ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.  

      

     OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY 

 
     W ZAMOŚCIU 


