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Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie informuje , że na zlecenie 

Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 23-25 sierpnia 2019 r                                           

 
     ZAWODY SPŁAWIKOWE  GRAND PRIX POLSKI 2019 „ PUCHAR ROBINSONA ” 

POD HONOROWYM PATRONATEM POSŁA NA SEJM RP 

 MINISTRA INFRASTRUKTURY PANA ANDRZEJA ADAMCZYKA  

 

                                     
 
Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej ,  
zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz.II.2. 
Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z póżn. zm. w 
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w 
wodzie. 
 
W zawodach prawo startu mają uprawnione drużyny oraz zawodnicy indywidualni zgodnie 
z listami zamieszczonymi na stronie: 
                   
http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa 
 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2019 rok , licencję 
sportowca PZW i aktualne badania lekarskie. 
Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez  
organizatora tj. puchary, medale, upominki, obsługa sędziowska , zabezpieczenie terenu  
zawodów . 
Wysokość opłat , które zawierają obowiązkowy podatek VAT 23% wynosi : 
-- startowe od zawodnika 332,10 zł  
-- od trenera lub osoby towarzyszącej 60 zł 
 
Zgłoszenia zawodników ( wyłącznie na kartach zgłoszeń zatwierdzonych przez GKS ) 
oraz wpłatę startowego należy dokonać w terminie do 12.08.2019 r. na adres: 
Okręg PZW w Krakowie , 31-751 Kraków , ul. Bulwarowa 43  
lub e-mail: okreg@pzwkrakow.hub.pl 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Karty zgłoszenia można pobrać na stronie: 
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody 
Opłatę startową należy wpłacić na konto: 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie ul. Bulwarowa 43, 
Pekao S.A.  58 1240 4722 1111 0000 4857 9629 z dopiskiem „Puchar Robinsona”. 

 

 

Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie 

ul. Bulwarowa 43  ,  31-751 Kraków 
 tel. 0-12-643-16-65 , tel/fax  0-12-643-69-35 

www: www.pzw.krakow.pl   ,    e-mail : okreg@pzwkrakow.hub.pl 
Rachunek : Bank PEKAO SA. Nr konta : 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629  

REGON 350963210                                                NIP 678-12-15-714 
 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa
mailto:okreg@pzwkrakow.hub.pl
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
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I. Komisja Sędziowska 
    Sędzia Główny  -  Krzysztof Chwastek 
    Z-ca                   -  Krzysztof Lietz      -  
    Sekretarz           -  Ireneusz Fornalik 
    Sektorowi          -  Artur Jaśkiewicz , Tomasz Kadłuczka , Kazimierz Surma ,  
                                 Katarzyna Wolf , Stanisław Wójcik ,  
II. Charakterystyka łowiska: 
 Kanał Łączany (także Kanał Łączany – Skawina) o długości ok. 16 km i szerokości ok. 40 m, 
przebiega równolegle do Wisły na terenach gmin Brzeźnica i Skawina w woj. Małopolskim. Głę-
bokość wynosi od 2.50 m do 2.70 m, uciąg 3-10 g.. Zawody odbędą się na dwu kilometrowym 
odcinku No Kill w miejscowości Borek Szlachecki k. Skawiny 
        Rybostan – ukleja, krąp, płoć, leszcz,  jaź, karp, karaś, certa, świnka, brzana, kleń, okoń. 
            ( w załączeniu mapka łowiska wraz z sektorami). 
III. Informacje dodatkowe: 
- Obowiązkowy trening odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. zgodnie z programem zawodów.  
Kierownicy drużyn zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa swojej drużyny w zawodach 
w piątek 23.08.2019 r. w sekretariacie zawodów. 
- W dniu 21 sierpnia (środa) informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna będzie na  
stronie: http://www.pzw.org.pl/29/ oraz w dniu treningu (piątek) we wszystkich sektorach od 
godz. 8:30. 
- Otwarcie i zamknięcie zawodów oraz odprawa techniczna i losowanie sektorów odbędzie się 
na terenie zawodów, gdzie mieściło się będzie biuro zawodów. 
- Obecność zawodników na ceremonii otwarcia i zamknięcia jest obowiązkowa. 
- Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. 
- Organizator zapewnia jeden gorący posiłek, po każdej turze zawodów. Bony na posiłek będą                             
wydawane na odprawie technicznej. 
- W przypadku niezgłoszenia się zawodnika lub osób towarzyszących na zawody, nie jest  
przewidziany zwrot kosztów. 
- Zezwolenia imienne zawodników na amatorski połów ryb na czas oficjalnego treningu i  
zawodów będą wydawane w czwartek rano nad wodą, przed rozpoczęciem wędkowania.  
Zezwolenie będzie ważne od dnia 22 do 25 sierpnia 2019 r. 
- Zawodnicy chcący trenować indywidualnie na Kanale Łączany przed oficjalnym treningiem 
muszą wnieść okręgową składkę okresową 35 zł za 1 dzień lub 80 zł za 3 dni. 
Informacja szczegółowa dotycząca opłat: 
http://www.pzw.org.pl/29/cms/23469/skladki_i_oplaty_2019_r 
 
PROGRAM ZAWODÓW : 
 
CZWARTEK – 22.08.2019 r.  
10:00 – 14:00 - oficjalny nieobowiązkowy trening na terenie zawodów.  
 
PIĄTEK - 23.08.2019 r. 
 08:00 – otwarcie biura zawodów (na łowisku) 
 10:00 - 14.00 - obowiązkowy trening na terenie zawodów,  
 09:50 - I sygnał nęcenie;  
14:00 - II sygnał - koniec treningu  
10:00 - 14.00 - przyjmowanie ekip w sekretariacie zawodów (na terenie rozgrywania zawodów) 
15:00 - uroczyste otwarcie zawodów  
15:30 - odprawa kierowników ekip, losowanie sektorów.  
 
 

http://www.pzw.org.pl/29/
http://www.pzw.org.pl/29/cms/23469/skladki_i_oplaty_2019_r
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SOBOTA - 24.08.2019 r.  
07:00 – odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych w sekretariacie zawodów, 
losowanie stanowisk w sektorach  
08:00 - I sygnał - wejście na stanowiska 
08:30 - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt 
09:50 - III sygnał - nęcenie zanętą ciężką 
10:00 - IV sygnał - rozpoczęcie zawodów  
13:55 - V sygnał - 5 min. do końca I tury zawodów  
14:00 - VI sygnał – koniec I tury zawodów  
15:30 - ogłoszenie wyników I tury 
 
NIEDZIELA - 25.08.2019 r. 
07:00 - odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych w sekretariacie zawodów, 
losowanie stanowisk w sektorach  
08:00 - I sygnał - wejście na stanowiska 
08:30 - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt  
09:50 - III sygnał - nęcenie zanętą ciężką 
10:00 - IV sygnał – rozpoczęcie II tury zawodów  
13:55 - V sygnał - 5 min. do końca II tury zawodów 
14:00 - VI sygnał – koniec II tury zawodów  
15:30 - ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów, nagród, uroczyste zakończenie 
zawodów  
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy 
                                                                                                     przy Zarządzie Okręgu PZW 

                                                                                                       w Krakowie 
 


