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K O M U N I K A T 

 

Gruntowe GRAND PRIX POLSKI (FEEDER) 

13 – 15 września 2019 r. 
 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku informuje, iż  na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW organizuje w dniach 13-15 września 2019 r., na łowisku Wisła Szewce 

Ogólnopolskie Zawody Feederowe zaliczane do klasyfikacji rocznej Grand Prix Polski.  

Łowiskiem rezerwowym, w przypadku niemożliwości rozegrania zawodów na rzece Wisła, 

będzie Kanał Śledziowy, miejscowość Trzcinisko. 

 

1. Zasady udziału 

 Prawo startu w zawodach mają: 

- zawodnicy sklasyfikowani od 1 do 50 miejsca w klasyfikacji ogólnej z ubiegły rok, 

- aktualny indywidualny Mistrz Polski, 

- aktualni mistrzowie okręgów, 

- członkowie kadry PZW, 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, aktualne badanie lekarskie oraz 

opłaconą składkę członkowską PZW na 2019 rok.  

 

Wysokość opłat, które zawierają obowiązkowy podatek VAT 23% wynosi: 

 startowe od zawodnika: 332,00 zł  

 od trenera lub osoby towarzyszącej: 60 zł 

 

Startowe wraz ze zgłoszeniem imiennym (druk w załączniku)  należy przesłać do dnia 

31 sierpnia 2019 r., na adres: 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 

ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk 

lub e-mail: pzw@pzw.gda.pl 

 

Konto:  Bank Millennium S.A.  96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 

      (proszę w tytule dopisać nazwisko zawodnika) 

http://www.pzw.gda.pl/


 

2. Przebieg zawodów 

Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach z obowiązkowym dniem treningu, w klasyfikacji 

indywidualnej - zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW oraz 

zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW. 

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 późn. zm.  w 

sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów 

żyjących  w wodzie. 

 

3. Główna Komisja Sędziowska 

Sędzia główny: Mirosław Wiśniewski 

Z-ca sędziego głównego: Marek Biernacki 

Sędzia sekretarz: Henryk Lademan 

Sędziowie sektorowi: Adam Cimek, Benedykt Szachraj, Jerzy Jankowski,  

 

4. Charakterystyka łowiska 

Rzeka Wisła, miejscowość Szewce: 

- szerokość ok. 450 m,  

- głębokość 3 m – 7 m,  

- uciąg wody w zakresie 20 g – 120 g (zależny od stanu Bałtyku, kierunku wiatru i regulacji 

poziomu wody w zbiorniku we Włocławku), 

- dno twarde, od brzegu wyłożone dużymi kamieniami, które w zależności od poziomu wody 

sięgają do 20 m w głąb koryta rzeki, możliwość wystąpienia na dnie różnych zaczepów 

naniesionych przez wodę, przy brzegu roślinność wodna, 

- brzeg umocniony – wybrukowany dużymi kamieniami poprzerastanymi roślinnością, wzdłuż 

całego brzegu droga dojazdowa, 

- główne gatunki ryb: krąp, leszcz, płoć, okoń, certa, jaź, kleń, ukleja, 

- ryby towarzyszące: karaś, babka bycza, boleń, karp, węgorz, jazgarz, ciosa. 

 
Charakterystyka łowiska rezerwowego – Kanał Śledziowy, miejscowość Trzcinisko 

 rodzaj akwenu: kanał, 

 szerokość: 15 do 30 metrów, 

 uciąg wody stały (lekko zmienny w obydwu kierunkach), 

 głębokość zmienna od 1,5 do 3,5 m, 

 brzeg: porośnięty trzciną i roślinnością trawiastą, 

 rybostan: karp, karaś, leszcz, lin, płoć, ukleja. Ryby dominujące: leszcz i płoć, 

 należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wjeżdżania samochodami na stopę wałów 
przeciwpowodziowych. 

 

  



 

5. Informacje dodatkowe 

 Biuro zawodów oraz miejsce otwarcia i zakończenia zawodów - Ośrodek 

Wypoczynkowy „Wakacje z Alicją” - adres: 80-960 Gdańsk ul. Trałowa 20. 

W ośrodku istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia wszystkich 

zainteresowanych. Rezerwacje prosimy dokonywać we własnym zakresie. Kontakt: 

http://wakacjezalicja.pl/oferta/      tel. 503-176-509 

Inne możliwości zakwaterowania – patrz strona internetowa www.wyspa.pl  

 

 Losowanie stanowisk treningowych zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Okręgu Gdańsk www.pzw.gda.pl w środę 11.09.2019 r. oraz będą dostępne w biurze 

zawodów w dniu treningu. 

 

 Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. 

Organizator zapewnia wyłącznie 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 przewidywany zwrot kosztów. 

 

 Zezwolenia imienne zawodników na amatorski połów ryb na czas trwania zawodów, 

w tym oficjalnych treningów, będą wydawane w czwartek i piątek rano nad wodą, 

przed rozpoczęciem wędkowania. Zezwolenie będzie ważne od dnia 12 do 15 

września 2019 r. 

 

 Zawodnicy chcący trenować indywidualnie na rzece Wiśle przed dniami treningów 

oficjalnych muszą wnieść okręgową składkę okresową 20 zł za 1 dzień, 40 zł za 3 dni. 

Informacja szczegółowa dotycząca opłat: www.pzw.gda.pl 

 

 Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony Okręgu PZW w Gdańsku: 

Marek Biernacki 603 657 301,   

Ilona Karkocka 58 301 48 86 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy 

PZW w Gdańsku 

 

  

http://wakacjezalicja.pl/oferta/
http://www.wyspa.pl/


 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

Czwartek 12.09.2019r. 

9,30 – 14,30 - trening nieobowiązkowy 

 

Piątek 13.09.2019 r. 

08,00 – 9,30 - zgłoszenia drużyn w biurze zawodów na łowisku 

9,30 – 14,30 – trening obowiązkowy 

17,30 – uroczyste otwarcie zawodów  – Ośrodek „Wakacje z Alicją” 

18,00 – odprawa techniczna zawodników, losowanie sektorów na obie tury 

 

Sobota 14.09.2019 r. 

07,00 - losowanie stanowisk na łowisku 

8,00 – I sygnał - wejście na stanowiska 

8,15 – II sygnał – 5 minut przed rozpoczęcie kontroli zanęt 

9,20 - III sygnał - nęcenie wstępne 

9,30 - IV sygnał – rozpoczęcie łowienie 

14,25 - V sygnał - 5 min do zakończenia łowienia 

14,30 - VI sygnał – zakończenie łowienia 

14,30 – 15;15 - ważenie ryb w sektorach, poczęstunek na łowisku 

16,00 - ogłoszenie wyników I tury (biuro zawodów - Ośrodek) 

 

Niedziela 15.09.2019 r. 

07,00 - losowanie stanowisk na łowisku 

8,00 – I sygnał - wejście na stanowiska 

8,20 – II sygnał – 5 minut przed rozpoczęcie kontroli zanęt 

9,20 - III sygnał - nęcenie wstępne 

9,30 - IV sygnał – rozpoczęcie łowienie 

14,25 - V sygnał - 5 min do zakończenia łowienia 

14,30 - VI sygnał – zakończenie łowienia 

14,30 – 15,15 - ważenie ryb w sektorach, poczęstunek na łowisku 

16,00 - ogłoszenie wyników II tury (biuro zawodów-Ośrodek) 

17,00 – uroczyste zakończenie zawodów  – Ośrodek „Wakacje z Alicją” 

 

SPONSORZY ZAWODÓW: 

 

        
 


