
KOMUNIKAT NR 1 

 

ELIMINACJE DO ZAWODÓW GRUNTOWYCH GPP NA 2020 r. 

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ZAMOŚCIU 

ZBIORNIK NIELISZ, 12-13.10.2019r. 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW organizuje w dniach 12-13.10.2019  r. na zbiorniku zaporowym w Nieliszu 

eliminacje do zawodów GPP w wędkarstwie gruntowym (feeder) na 2020 rok. 

 

 

1. Ogólne zasady 

 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch  turach w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z aktualnymi 

zapisami w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu 

Ryb. 

 

2. Informacje organizacyjne 

 

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora, 

koszt uczestnictwa (startowe) wynosi 270 zł od zawodnika, 90 zł od osoby towarzyszącej (trenera, 

itp.) Startowe prosimy przesłać na konto wraz z imiennym zgłoszeniem w terminie do 04.10.2019 r. 

na załączonym druku. Prosimy o podawanie na kartach zgłoszeniowych dane do faktury.  

Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu  

konto bankowe: 

PEKAO SA I O/Zamość   

84 1240 2816 1111 0000 4015 3573  

 

3. Informacje dodatkowe 

 

Trening oficjalny nieobowiązkowy odbędzie się w dniu 11.10.2019r. Zawodnicy na czas zawodów 

od 11.10 do 13.10.2019r. są zwolnieni z opłat za wędkowanie. Zakwaterowanie i wyżywienie 

zawodnicy organizują we własnym zakresie. Łowisko posiada ograniczoną liczbę stanowisk w 

ilości 56, a kolejność decyduje termin wpłat na konto Okręgu PZW Zamość. Przy złych warunkach 

atmosferycznych mogą wystąpić trudności dojazdu samochodem na stanowiska (potrzebne wózki 

transportowe).  

Zbiórka zawodników w Stanicy Wędkarskiej przy zbiorniku Nielisz od strony miejscowości 

Nawóz. 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: 

sędzia główny – Marek Wojtas 

z-ca sędziego głównego – Jerzy Wiater 

sędzia sekretarz – Tomasz Gawron 

  

4. Program zawodów 

 

Piątek, 11.10.2019r. 

 

9.00 – 14.00 trening na łowisku. Numery stanowisk treningowych zostaną rozlosowane i 

opublikowane w kolejnym komunikacie. 

 



Sobota, Niedziela 12-13.10.2019r. 

 

6.00 – otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk 

7.30 – I sygnał – wejście na stanowiska 

7.45 – II sygnał – 5 minut do kontroli zanęt i przynęt 

9.20 – III sygnał – nęcenie wstępne 

9.30 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

14.25 – V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

14.30 – VI sygnał – koniec zawodów 

16.00 – ogłoszenie wyników (STANICA WĘDKARSKA NAWÓZ) 

 

 

 

 

 

OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY 

 

       PZW W ZAMOŚCIU 


