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                                                                                                                       Kraków 21.05.2019 
 
 
Komunikat organizacyjny eliminacyjnych zawodów wędkarskich do Grand-Prix Polski na 
rok 2020 w Dyscyplinie Muchowej VI Puchar Raby 2019. 
 
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie na zlecenie Zarządu Głównego PZW  
organizuje w dniach 14-16.06.2019 roku dwuturowe zawody w dyscyplinie muchowej.  
„Eliminacje do GMP Polski 2020".  
 
Zawody rozegrane będą na żywej rybie według zasad organizacji sportu wędkarskiego.  
Miejsce zawodów rzeka Raba od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego                         
w Marszowicach. 
Do punktacji zaliczane będą pstrągi - 25cm, lipień - 30cm i wszystkie pozostałe gatunki ryb nie 
objęte okresem ochronnym.  W zależności od ilości zawodników istnieje możliwość przesunię-
cia łowiska. Od dnia 09 czerwca teren zawodów będzie zamknięty do wędkowania dla zawodni-
ków. Łowisko treningowe rzeka Raba od mostu w Marszowicach do ujścia Stradomki. Koszt 
udziału jednego zawodnika wynosi 320 zł brutto. Opłatę należy  
przekazać na nasze konto: 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629 a zgłoszenie na  
e-mail: okreg@pzwkrakow.hub.pl .Każde zgłoszenie prosimy potwierdzić telefonicznie u kolegi  
Opacha Zdzisława pod nr. Tel: 503 - 567 - 244 w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2019 ro-
ku.  
Baza zawodów Gdów (Szałas nad Rabą za mostem) Organizator nie zapewnia noclegów i 
transportu na miejsce odbycia zawodów. W wyjątkowych przypadkach zawodnicy będą mogli 
skorzystać z samochodów prywatnych sędziów sektorowych oraz busa Okręgu PZW Kraków. 
Program zawodów:  
14 czerwiec  piątek  
16.00. - 18.00. - rejestracja zawodników  
18.30. - otwarcie zawodów odprawa kierowników ekip i losowanie I i II tury zawodów                
15 czerwca   sobota 
5.30 - 6.00 - rozjazd na stanowiska 
6.00 - 6.30 - przygotowanie do łowienia 
6.30 - 10.00 - I tura zawodów 
10.00 - 10.30 - zjazd zawodników do bazy 
10.30 - 11.30 - obliczanie wyników I tury  
13.00 - Obiad 
16 czerwca niedziela 
5.30 - 6.00 - rozjazd na stanowiska 
6.00 - 6.30 - przygotowanie do łowienia 
6.30 - 10.00 - II tura zawodów 
10.00 - 10.30 - zjazd zawodników do bazy 
10.30 - 11.30 - obliczanie wyników II tury 
11.30 - 12.30 -ogłoszenie oficjalnych wyników i zakończenie zawodów 
13.00 -   Obiad 
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Komisja sędziowska Sędzia główny – Ireneusz Fornalik 
Sędzia sekretarz  - Edward Fornalik 
Sędziowie sektorowi 
Sektor A - Mariusz Szlachetka 
Sektor B – Marcin Słomka 
Sektor C – Zdzisław Opach 
Zawodnicy łowić będą w parach wzajemnie sobie sędziując (istnieje możliwość że ze 
względu na ilość startujących zawodników niektóre stanowiska mogą być trzyosobowe) 
 
Organizator zawodów zapewnia wyłącznie obiady po każdej turze zawodów. Pozostałe posiłki    
w zakresie własnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


