
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXXII INDYWIDUALNYCH SPINNINGOWYCH 

MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 2019 

Uprzejmie informujemy, że firma Marlin Boats sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Głównego PZW - w dniach                             

22-25.08.2019 r. organizuje Indywidualne Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spinningowym w kategorii 

seniorów.  

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

Wędkarskiego cz. II.3 i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, w trzech turach (w piątek, sobotę i niedzielę),     

w trzech sektorach w kategorii seniorów z łodzi. 

Prawo startu:  

W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej prawo startu mają:  

• aktualny Mistrz Polski Seniorów 

• aktualny Mistrz Polski juniorów, o ile w tym roku przekroczył limit wieku 

• aktualni indywidualni i teamowi mistrzowie okręgów (w przypadku gdy mistrz okręgu nie startuje może 

zastąpić go kolejna osoba z listy mistrzostw okręgu(. 

• wszyscy zawodnicy , którzy uzyskali prawo startu w brzegowym i teamowym GPP na 2019 rok 

W przypadku zgłoszenia Mistrza Okręgu wymagany jest protokół z Mistrzostw Okręgu 2019 lub zawodów z cyklu 

GPX Okręgu wyłaniających Mistrza Okręgu na 2019 r 

UWAGA! Zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą aktualne badania lekarskie oraz licencję sportowca PZW.  

Główna Komisja Sędziowska: 

• Sędzia główny: Tadeusz Potasiński 

• Sędzia sekretarz: Maciej Żejmo   

Losowanie łodzi: 

• W kartach zgłoszeń prosimy o wpisanie numeru telefonu zawodnika oraz adresu email. 

• Losowanie obsad jednostek pływających, oddzielnie na każdą turę przeprowadzone zostanie w dniu 

15.08.2019 r. a wynik losowania będzie dostępny na stronie:  http://www.gpximp.pzw.org.pl/ 

• Wylosowane obsady jednostek pływających na poszczególne tury zostaną rozesłane w dniu losowania 

na adresy mailowe z kart zgłoszeń, co umożliwi kontakt zawodnikom pływającym razem.  

• Organizator nie zapewnia łodzi zawodnikom,  jednakże istnieje możliwość pomocy w celu rezerwacji 

łodzi na poszczególne dni. 

• Organizator nie zapewnia środków ratowniczych jak też kotwic do łodzi. 

 

Koszt uczestnictwa w zawodach:  

• Startowe od zawodnika 370 zł netto/ 455zł brutto 

• Osoba towarzysząca (trener) 100 zł netto/ 123 zł brutto. 

• Wpłaty startowego należy dokonać na konto mBank nr: 56 1140 2004 0000 3502 7901 5245 z dopiskiem 

„SMP 2019”- należy podać też imię i nazwisko zawodnika. 

• Pisemne zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres: marlinboats@interia.pl w tytule wiadomości 

napisać „SPINNINGOWYE MISTRZOSTWA POLSKI 2019” na załączonym druku.  

• Wpłaty i zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2019 r.  

http://www.gpximp.pzw.org.pl/
mailto:marlinboats@interia.pl


• Osobom, które dokonają wpłaty startowego a z przyczyn niezależnych od organizatora nie zgłoszą się na 

zawody opłata startowa nie będzie podlegała zwrotowi. 

• Kontakt do organizatora Maciej Żejmo - 506 436 616. 

 

Teren zawodów: 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzysz_(jezioro) 

• Jezioro Orzysz zostanie podzielone na trzy sektory A, B, C z wyłączeniem części jeziora Wierzbińskiego. 

• Baza zawodów będzie znajdywała się na Plaży Miejskiej w Orzyszu. 

• Ceremonia oficjalnego otwarcia i zakończenia zawodów będzie miała miejsce również na terenie Plaży 

Miejskiej w Orzyszu. 

• Zawodnicy zakwaterowanie załatwiają we własnym zakresie. 

 

Dodatkowe informacje: 

Główny Kapitanat Sportowy informuje, że przedłoży projekt zmian w ZOSW na rok 2020, w którym zostanie 

zaproponowany zapis o otrzymaniu prawa utworzenia temu dla zawodników, którzy zajmą miejsce od 1 do 3 

uprawniający do startu w zawodach Spinningowych GPP teamów w roku 2020. 

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie nr 2, który ukaże się po zakończeniu terminu 

zgłoszeń. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzysz_(jezioro)

