
KOMUNIKAT NR 1 

 
 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy,  
że 

 Okręg PZW w TORUNIU na zlecenie ZG PZW jest organizatorem 
Ogólnopolskich Zawodów Gruntowych (FEEDER) 

Z CYKLU GRAND PRIX POLSKI 
 

PUCHAR FIRMY 
 
 
 
 

w dniach 27 - 29 września 2019 r.  
w Łasinie na Jeziorze Łasin Duży 

 
 
1.    Ranga zawodów: Grand Prix Polski w wędkarstwie gruntowym (FEEDER)  

 

2.    Szczegółowe przepisy dotyczące zawodów: 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji 

Sportu Wędkarskiego  Część II.9 . 

Do punktacji zaliczane są 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.    Prawo Startu:   

W zawodach z cyklu GPP w dyscyplinie gruntowej (feederowej) prawo startu mają: 

 zawodnicy sklasyfikowani od 1 do 50 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok; 

 aktualni mistrzowie okręgów; 

 aktualny indywidualny Mistrz Polski; 

 członkowie kadry PZW; 

 zawodnicy z eliminacji ogólnopolskich na miejscach od 1-15 (jeżeli takie zostaną 
przeprowadzone). 

 

4.    Teren zawodów:  

Jezioro Łasin Duży  

 dojazd do łowiska tylko po lewej stronie mostu po prawej należy wziąć wózek 

transportowy. 

 Dno jeziora muliste 

(ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk wędkarskich istnieje możliwość jednego sektora na 

rzece Wiśle w Grudziądzu. O powyższym fakcie informacja będzie podana w komunikacie nr 2 w dniu 

20.09.2019r.) 

 Gatunki ryb dominujące w jeziorze to: płoć, okoń, leszcz, krąp, karaś, lin, karp 



 

5.    Sprawy organizacyjne:  

 Biuro zawodów mieścić się będzie w Łasinie na przystani PZW po lewej stronie mostu.  

ul. Wodna. 

 Losowanie stanowisk treningowych zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Polski Związek Wędkarski w Toruniu http://www.pzw.torun.pl/  środa 25.09.2019 r. 

w dziale „Młodzież i sport” oraz będą dostępne w biurze zawodów w dniu treningu. 

 Organizator zapewnia wyłącznie gorący posiłek, po każdej turze zawodów. Bony na 

posiłek będą wydawane na odprawie technicznej. 

 Zakwaterowanie i wyżywienie poza terminem zawodów zawodnicy załatwiają we 

własnym zakresie. Proponujemy zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowy Casus 

nad jeziorem Zamkowym w Łasinie http://www.holiday-casus.pl/ 

 Opłaty za wędkowanie w dniach rozgrywania treningów i zawodów wliczone są w 

startowym. 

 Zawodnicy chcący trenować indywidualnie na Jeziorze Łasin Duży i ewentualnie rzece 

Wiśle w Grudziądzu przed dniami treningów muszą wnieść okręgową składkę 

okresową. Informacja szczegółowa dotycząca opłat: http://www.pzw.torun.pl/oplata-

skladek-okresowych/ 

 Kontakt w sprawie zawodów :  

 w sprawach organizacyjnych Artur Kalinowski 607 841 255 

 w sprawach finansowych Biuro Zarządu Okręgu PZW w Toruniu  

– księgowość tel. 56 622 52 92  

 W przypadku niezgłoszenia się zawodnika lub osób towarzyszących na zawody, nie 

jest przewidywany zwrot kosztów. 

 Ze względów Organizacyjnych organizator zastrzega, że rozkład godzinowy może 

ulec weryfikacji. 

Wpłata wniesiona wyłącznie przez Okręg PZW wynosi 270 zł. od 

zawodnika i 90 zł od osoby towarzyszącej (trener, itp.).  

Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane 

 

wpłaty prosimy przelać na konto: 

Polski Związek Wędkarski w Toruniu 

Bank Spółdzielczy w Toruniu  

Nr. 20 9511 0000 2001 0003 8830 0004 

Z dopiskiem Puchar Genlog 

Zgłoszenia z Okręgów PZW prosimy przesłać na załączonym do 

komunikatu formularzu na adres e-mail pzwtorun@wp.pl  

do dnia 19.09.2019r.  

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

 

Obowiązkowo proszę podać imię i nazwisko, PESEL  

( dane do ubezpieczenia) 

Osoby nieubezpieczone nie będą dopuszczone do zawodów  

 

  

http://www.pzw.torun.pl/
http://www.holiday-casus.pl/
http://www.pzw.torun.pl/oplata-skladek-okresowych/
http://www.pzw.torun.pl/oplata-skladek-okresowych/


6.    Imienny Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:  
 

 sędzia główny      –  Artur Kalinowski 

 z-ca sędziego głównego    –  Jan Jabczyński 

 sędzia sekretarz     –  Grzegorz Kalinowski 

 sędziowie sektorowi    –  Jan Jabczyński, Marian Gałek, Piotr  

 Świtajski 

7.    Sponsorzy:   
SPONSOR GŁÓWNY ZAWODÓW 

 

 

 

 

 

SPONSORZY:                     

                                                     

 

 

 

 

OŚRODEK ZAMKOWE Sp.z.o.o. 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN       

mgr inż. Rafał Kobylski 

 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

 

 

 

 

 

 

 
  



8.    Harmonogram godzinowy :  

 
PROGRAM: 

 
26.09.  2019 r. (czwartek ) 

09.30 - 14,30 - trening nieobowiązkowy 
 
27.09.  2019 r. (piątek ) 

06.30 - śniadanie w barze 
08.00 - 09,30 - zgłoszenia drużyn w biurze zawodów na łowisku 
09.30 - 14,30 - trening obowiązkowy 
16.00 - obiad w barze 
17.00 - uroczyste otwarcie zawodów – Muszla Koncertowa 
18.00 - odprawa techniczna zawodników, losowanie sektorów na obie tury – (biuro zawodów) 
 
28.09  i 29.09. 2019 r. (sobota i niedziela ) 

06.30 - śniadanie w barze 
07.00 - losowanie stanowisk na łowisku 
08.00 - I sygnał - wejście na stanowiska 
08,15 - II sygnał - 5 minut przed rozpoczęcie kontroli zanęt 
09.20 - III sygnał - nęcenie wstępne 
09.30 - 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 
15.30 - obiad w barze 
16.00 - ogłoszenie wyników I tury (biuro zawodów) 
 
17.00 - uroczyste zakończenie zawodów – Muszla Koncertowa Łasin 

 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy    

            PZW w TORUNIU 


