
 

Komunikat 

Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Teamów 

 z cyklu Grand Prix Polski 

„Sandacz Turawy - 2019” 

Turawa, 11 - 13 października 2019r. r. 
 

Zarząd Okręgu PZW w Opolu  informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW, organizuje   

w dniach 11 – 13 października 2019r. na zbiorniku Turawa, Ogólnopolskie Zawody Spinningowe 

Teamów z cyklu Grand Prix Polski „Sandacz Turawy - 2019”. 

 

 

 

I. Charakterystyka łowiska 
Zbiornik zaporowy na rzece Mała Panew. Głębokość zbiornika wynosi w zależności od stanu wody od 

3 m do 6 m. Najgłębsze miejsca sięgają do 10 m. 

Przejrzystość wody średnia, zbiornik pozbawiony jest roślinności z wyjątkiem najpłytszych miejsc. 

Dno urozmaicone pod względem głębokości i twardości. Występują obszary muliste jak i twarde 

piaszczyste. Na znacznej powierzchni występują korzenie. 

Dominującymi gatunkami ryb drapieżnych występującymi w łowisku są: sandacz, okoń, szczupak, 

sum. 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW część 

II.3 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.  
 

II. Informacje organizacyjne: 

1.   Biuro zawodów mieścić się będzie w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka”.  

2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszeń 

w nieprzekraczalnym terminie 03 października 2019 roku na adres e-mail: 

zgloszenia.zawody@pzw.opole.pl 
Zgłoszenie Teamu do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikowanie nazwisk zawodników na publikowanej w internecie liście startowej 
i relacjach z imprezy. 

 

3. Koszt uczestnictwa 1 teamu w zawodach wynosi 510,00 zł .  

Opłatę startową należy przekazać do 01.10.2019, na konto: 

Bank Zachodni WBK SA I O/Opole  nr 64 1090 2138 0000 0005 5610 4298 

 z dopiskiem „Sandacz Turawy - 2019” 

mailto:zgloszenia.zawody@pzw.opole.pl


4. W zawodach prawo startu mają teamy z listy uprawnionych do startu w GPP w 2019 r. 

zatwierdzonej przez Główny Kapitanat Sportowy .  

Zawodnicy teamów muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz badania lekarskie 

dopuszczające do uprawiania dyscyplin wędkarskich. 

 

5. W dniach 11-13 września b.r., zbiornik Turawa zamknięty będzie dla innych wędkujących z 

łodzi.  

 Oficjalny trening będzie możliwy w piątek, dnia 11.10.2019r. Na czas oficjalnego treningu i 

zawodów, zawodnicy będą zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na wędkowanie 

na zbiorniku Turawa. 

 

III. Zasady sportowe. 

 

1. Zawody rozegrane zostaną z jednostek pływających w dwuosobowych zespołach, 

zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu  Wędkarskiego PZW, część II.3 w dwóch 7 

godzinnych turach. 

2. Maksymalna moc silników nie jest określona.  

3. Start do zawodów odbędzie się z 2 miejsc wypłynięcia. 

4. Losowanie numerów startowych, na podstawie zgłoszeń teamów, zostanie 

przeprowadzone na odprawie technicznej w dniu poprzedzającym zawody. 

Wylosowane numery startowe teamów są jednoczesne z przydzieleniem kolejności 

wypłynięcia na sektor. Teamy otrzymają wylosowane numery startowe do przyklejenia 

na jednostki pływające. 

5. Zawodnicy teamów zobowiązani są do przetrzymywania złowionych ryb w siatce lub 

innym pojemniku do przechowywania ryb w dobrej kondycji, do czasu podpłynięcia 

sędziego kontrolnego. 

6. Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony ze 

sztywną podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i musza być wyposażone w sprzęt 

ratunkowy i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi śródlądowej. 

7. Na zbiorniku znajduje się wyłączony z wędkowania, oznaczony obręb ochronny koło 

zapory zbiornika. 
 

 

IV. Komisja sędziowska 

Sędzia główny    - Krzysztof Chwastek  

Zastępca Sędziego Głównego - Jan Czarny  

Sędzia Sekretarz  - Rafał Sierpiński 

 

 

V. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie.  

Zawodnicy otrzymają prowiant na łódź i ciepły posiłek podczas każdej tury zawodów. 

 

Możliwe miejsca zakwaterowania: 



- RYBACZÓWKA – ośrodek PZW – tel: 533 633 182  (baza zawodów),     

- PZW Małapanew Ozimek – stanica wędkarska – tel: 791 424 449  

- SYRENKA – ośrodek wypoczynkowy – tel: 602 488 917  

- SCORPION - ośrodek wypoczynkowy – tel: 660 875 472 

- U NIEDŹWIEDZIA – ośrodek wypoczynkowy – tel:  504 180 632 

- MARINA LOK – ośrodek LOK – tel:  513 607 029 

- WIKING – ośrodek – tel: 77 421 20 43 

- PETERS – ośrodek – tel: 728 379 125 

- RELAKS – ośrodek – tel: 731 020 050 

 

 

VI. Pozostałe informacje 

 

1. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników – 

przed i po każdej turze zawodów.  

2. Organizator nie odpowiada za powstałe szkody materialne i kradzież łodzi. Jednocześnie 

informujemy, że teren slipowania łodzi będzie monitorowany oraz będą wyznaczone osoby 

do ich pilnowania. 

3. Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu, ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do 

przebywania do końca w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów. 

Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub warunków 

atmosferycznych.  

4. Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z różnych przyczyn nie będą 

uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. 

5. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków „NW” w dniach 11-13.10.2019r. 

6. Organizator nie zapewnia wymaganych środków ratunkowych, kotwic, lin i innego 

wyposażenia łodzi. 

7. Informacji w sprawie zawodów udziela: 

Krzysztof Gądek - specjalista ds. organizacji i sportu  ZO PZW Opole, tel:  600 937 907 e-mail: 

sport@pzw.opole.pl 

  



 

VII. Program zawodów 

 

11 października 2019 – piątek,  

8:00 – 14:00 oficjalny trening - wydawanie zezwoleń na trening w biurze zawodów 

8:00 - 16:00 przyjmowanie zawodników i łodzi – Ośrodek „Rybaczówka” – biuro zawodów 

17:00  ceremonia otwarcia zawodów  

17:30  odprawa techniczna, losowanie numerów startowych . 

 

 

12 października 2019 – sobota 

7:30  zbiórka zawodników, slipowanie łodzi, pobranie kart startowych, 

wydawanie suchego prowiantu 

8:30  wypłynięcie na łowisko 

9:00 – 16:00 I tura zawodów  

do 16:30 zdawanie kart startowych sędziom 

17:00  ogłoszenie wyników I tury 

 

 

13 października 2019 – niedziela 

6:30  zbiórka zawodników, slipowanie łodzi, pobranie kart startowych, 

   wydawanie suchego prowiantu 

7:30  wypłynięcie na łowisko 

8:00 – 15:00 II tura zawodów 

do 15:30 zdawanie kart startowych sędziom 

17:00  ogłoszenie wyników końcowych, ceremonia zamknięcia zawodów 

 

 

 
Załączniki: mapka, karta zgłoszenia 

 


