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Komunikat nr 1 
Teamowe Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski  

„Puchar KONGERA 2019” 
 

Zarząd WKS ORFA Słubice informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW 
w Warszawie organizuje w dniach 6-8.09.2019 r. Teamowe Zawody Spinningowe z cyklu Grand 

Prix Polski  „Puchar KONGERA 2019”. 
  

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Przystani żeglarskiej przy ul. Marcinkowskiego 5,  
74 -300 Myślibórz. Przyjmowanie zawodników i łodzi odbywać się będzie w dniu 6.09.2019 r. 
w godz.12:00 – 16.00.  

2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszeń dostępnej na stronie  
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody 

 
w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2019 r. na adres: Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów 
Wlkp. fax: 95 722 34 02, e-mail: zopzw@pzw.gorzow.pl , tel. 95 722 34 02.   

 
3. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 627,30 zł (510 PLN +VAT) od teamu. Opłatę 

startową należy wpłacić na konto Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie 
Wlkp.: BGŻ S.A. 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660 z dopiskiem "Puchar KONGERA 2019" 
w terminie do dnia 26.08.2019 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia oraz wpłaty. 
Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą 
uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Potwierdzenie 
wpłaty na zawody prosimy przesłać mailem na adres zopzw@pzw.gorzow.pl  

 
II. ZASADY SPORTOWE 

1. Miejsce zawodów; jezioro Myśliborskie w Myśliborzu  
Start łodzi:  
punkt A – Dąbrowa 
punkt B – Przystań żeglarska Szkuner  
W obrębie miejsc wypływania A i B obowiązuje strefa wolnego wypływania – 200 m – max. 
prędkość do 5 km/h. 
Ponadto w obrębie miasta obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h, miejsca 
są oznakowane. 

 
2. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, 

część II.3 z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm. w sprawie połowu 
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. 
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3. Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony ze sztywną 

podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i muszą być wyposażone w sprzęt ratunkowy 
i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi śródlądowej.  
Jednostki te należy dostarczyć na miejsce zawodów, na sektory w dniu 6.09.2019 r. w godz. 
12:00 – 16:00. O dopuszczeniu jednostek pływających decyduje Komisja techniczna 
powołana przez sędziego głównego. 

 
4. W dniu 6 września 2019 r.  w godzinach 8:00 – 13:00 odbędzie się oficjalny trening 

dla zawodników startujących w zawodach (zezwolenie w ramach opłaty startowej). 
 

Od dnia 2 września obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na sektorze dla zawodników 
pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.  
Zawodnicy, którzy będą chcieli wędkować na jez. Myśliborskim do 1 września 2019 r. 
są zobowiązani do wykupienia zezwolenia wędkarskiego w  Gospodarstwie Rolno Rybackim 
Rybaczówka przy ul. Marcinkowskiego 1 w Myśliborzu,  tel. 607 949 047 - Janek 

 
5. Prawo startu mają zawodnicy z listy uprawnionych do startu w zawodach GP Polski 

w dyscyplinie spinningowej na rok 2019 zatwierdzonej przez GKS.  
 

Lista zgłoszonych teamów do GPP 2019 do startu znajduje się na stronie:  
 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19757/dyscyplina_spinningowa  
 

Zawodnicy teamów muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz badania lekarskie 
dopuszczające do uprawiania dyscyplin wędkarskich. 

 
6. Charakterystyka łowiska 
Ten typowo polodowcowy zbiornik charakteryzuje się wydłużonym kształtem ciągnącym 
się z północnego wschodu na południe (długość maksymalna wynosi 6500 m, szerokość 
maksymalna - 1600 m), co znajduje swój wyraz również we wskaźniku wydłużenia - 4,1. Jezioro 
Myśliborskie można podzielić na 2 części: część północną, większą, rozszerzoną, o słabo 
rozwiniętej linii brzegowej, oraz część południową, węższą, o urozmaiconym kształcie, 
z półwyspami i zatokami. Wśród nich wyróżnia się tu największa ze wszystkich, zatoka południowa. 
Przy jej wschodnim brzegu leży miasto Myślibórz w dolinie rzeczki Myśli, która w tym miejscu 
wypływa z południowo - wschodniego krańca jeziora. Wzdłuż brzegów biegnie dość szeroki pas 
płycizny przybrzeżnej (powierzchnia pasa do głębokości 5 m wynosi 31% powierzchni zbiornika) 
poszerzający się w południowej części jeziora. Stosunkowo szeroki w wielu miejscach litoral, 
uniemożliwia rozwój ikry, bytowanie narybku i z tego względu przyczynia się do dość dużych 
możliwości produkcyjnych akwenu. Według danych uzyskanych od rybaków, jezioro Myśliborskie 
ma ukształtowanie dna dość skomplikowane. Płycizna przybrzeżna jest szersza od strony 
zachodniej niż od wschodniej, gdzie załamuje się stromym stokiem w głąb jeziora. Największy 
zasięg obejmuje płycizna od strony płn.-wschodniej jeziora, gdzie jeszcze w odległości około 100 m 
od brzegu głębokość wynosi zaledwie 1,5 m. Przez środek jeziora, bliżej brzegu wschodniego, 
biegnie regularnie rynna o głębokości 15-25 m, zaczynająca się przy półwyspie, na którym leży Kol. 
Brzezowska i ciągnąca się aż po ujście kanału dopływowego, z jeziora Łubie. Maksymalna 
głębokość rynny, a zarazem i całego jeziora wynosi 22,3 m. Drugi głęboczek, mniejszy i płytszy (15 
m. głębokości) znajduje się w środku rozszerzenia jeziora, na południe od Kruszwina. Między nią 
a brzegiem jeziora pod Kruszwinem znajduje się piaszczysta mielizna o głębokości 
4 m. Dominujące ryby: okoń, szczupak. 
 
III. Główna Komisja Sędziowska 

Sędzia Główny – Józef Jeziorski 
Z-ca Sędziego Głównego – Krzysztof Kmieć 
Sędzia Sekretarz –  Grzegorz Słowik 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19757/dyscyplina_spinningowa


Sędziowie Sektorowi: Grzegorz Dereń  
 
IV. ZAKWATEROWANIE I WŻYWIENIE  

Organizator zapewnia dla zawodników suchy prowiant na każdą turę zawodów oraz ciepły 
posiłek po każdej turze.  
Zakwaterowanie zawodnicy organizują we własnym zakresie.  

 
Wykaz miejsc noclegowych: 

 Hotel i Restauracja PIAST, ul. Łużycka 1, tel. 95 747 2004, na hasło „wędkarze”,  

 Pensjonat Nad Jeziorem, ul. Marcinkowskiego 12, tel. 500 122 115, na hasło  
   „wędkarze”, 

 Noclegi nad jeziorem, ul. Marcinkowskiego 5a, tel. 604 610 041 
 Apartamenty Nad Jeziorem, Listomie 19, tel. 48 519 613 655 , domki 6 osobowe, 

na hasło „wędkarze”, 
 Hotel i Restauracja ADRIA, ul. Lipowa 8, tel. 95 747 0271 
 Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Marcinkowskiego 10, tel. 95 747 2267 

 Kwatery Agroturystyczne Pszczelnik, Klaudiusz Mockałło, Pszczelnik 2 
  tel. 95 747 5043 

 Motel i Restauracja Myślibórz, Renice 62b, tel. 95 747 2152 
 

V. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników 
w czasie trwania zawodów.  

2. W trakcie zawodów będą wykonywane zdjęcia. Uczestnicy oraz goście poprzez udział 
w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Okręg PZW w Gorzowie 
Wlkp, która obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz relacji z przebiegu konkursu w celu realizacji 
działań promocyjnych na stronie internetowej Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. oraz w lokalnej 
prasie. 

3. Organizator nie odpowiada za powstałe szkody materialne i kradzież łodzi. Jednocześnie 
informujemy, że teren slipowania łodzi będzie monitorowany oraz będzie wyznaczona osoba 
do ich pilnowania.  

4. Zgodnie z ZOSW, ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania 
do końca w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów.  

5. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków „NW” w dniach 6-8.09.2019 r.  

6. Informacji w sprawie zawodów udzielają: Grzegorz Słowik, tel. 695 198 335 
    
 
VI. PROGRAM ZAWODÓW 

  
Piątek 6.09.2019 r. 
800 - 1300     - oficjalny trening dla zawodników/teamów 
1200 - 1600   - przyjmowanie oraz kontrola łodzi przez organizatora 
1700             - uroczyste otwarcie zawodów  
1730                    - odprawa techniczna, losowanie numerów startowych 
  
Sobota 7.09.2019 r. 
700               - zbiórka zawodników, pobieranie kart startowych i suchego prowiantu  
730               - wypłynięcie teamów z punktów A i B 
800 - 1500        - I tura zawodów 
1530                    -  ciepły posiłek 
1800             - ogłoszenie wyników I tury 
  
 



Niedziela 8.09.2019 r. 
700               - zbiórka zawodników, pobieranie kart startowych i suchego prowiantu  
730               - wypłynięcie teamów z punktów A i B 
800 - 1500        - II tura zawodów 
1530                    -  ciepły posiłek  
1730                    -  ogłoszenie nieoficjalnych wyników zawodów 
1800             - uroczyste zakończenie zawodów 
  
Załącznik; mapka 
                                        
                   Grzegorz Słowik 

Prezes WKS ORFA Słubice 
 
 
Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa 
krajowego o ochronie danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski, Okręg w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.  

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Gorzów Wielkopolski służy 
następujący adres email: iod@bhpex.pl.  

3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.  
4. Dane osobowe uczestników tj. imię i nazwisko, wizerunek będą przetwarzane w celach, 

zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia zawodów, archiwizacji 
dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być 
wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów.  

5. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym komunikacie dane, o których 
mowa w pkt 4, zostaną udostępnione PZW  

6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 
RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

8. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.  

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja 
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich 
żądań przesłane na adres Administratora.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 
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