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                                                                                   Polski Związek Wędkarski 

                                                                                    Zarząd Okręgu/Klubu 

                                                                                    wszystkie  
 

 

KOMUNIKAT 

 

ZAWODÓW  SPŁAWIKOWYCH   GRAND  PRIX  POLSKI  2020   

„PUCHAR  FIUME” 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego 

PZW organizuje w dniach 03-05.04.2020 r.  ZAWODY SPŁAWIKOWE GPP 2020 „Puchar FIUME” 

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 późn. 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 2020 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.  

Koszt uczestnictwa  300 zł. od zawodnika i 80 zł. od trenera lub osoby towarzyszącej. 

Imienne zgłoszenia zawodników należy dostarczyć do organizatora na załączonym druku w terminie do 

20.03.2020 r .na adres: 

Okręg PZW w Bydgoszczy 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 57 a, lub e-mail: sport@opzw.bydgoszcz.pl 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa
mailto:sport@opzw.bydgoszcz.pl


Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Karty zgłoszenia zawodników można też 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 Bydgoszczy, ul. Toruńska 57 a, 

BS Bydgoszcz nr 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 z dopiskiem ”Puchar FIUME 2020”. 

I. Główna Komisja Sędziowska: 

Sędzia główny - Józef Jeziorski 

Z-ca sędziego głównego - Andrzej Plutowski 

Sekretarz          - Waldemar Wiśniewski 

Sektorowi: Adam Wiśniewski, Krzysztof Szarafiński, Janusz Jakubowski,                      

Paweł Szymański, Gerard Balcerek. 

II. Charakterystyka łowiska : 

Kanał bydgoski o szerokości  ok 25-30 m. głębokość  1,5 – 2 m. uciąg niewielki, brzeg               w 

linii prostej, porośnięty roślinnością wodną. Występujące gatunki ryb: płoć, leszcz, lin, karaś, 

karp, okoń, ukleja, jaź. ( w załączeniu mapka łowiska wraz z sektorami) 

III. Informacje dodatkowe : 

Obowiązkowy trening odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. zgodnie z programem zawodów. Kierownicy 

drużyn zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa  swojej drużyny w zawodach w piątek 

03.04.2020 r. w sekretariacie zawodów. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we 

własnym zakresie. 

 

Program zawodów: 

 

Czwartek 02.04.2020 r.  

10:00-14:00 - trening nieobowiązkowy w wyznaczonym łowisku. 
 

Piątek 03.04.2020 r. 

  8:00 - otwarcie biura zawodów ( na łowisku ). 

  9:50 – pierwszy sygnał treningu – nęcenie zanętą ciężką 

 14:00 – drugi sygnał – zakończenie treningu 

 15:00 - uroczyste otwarcie zawodów (na łowisku ) odprawa z kierownikami ekip, losowanie 

sektorów. 

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody


 
 Sobota 04.04.2020 r. 

7:30 - Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych w sekretariacie zawodów, 

losowanie zestawów stanowisk. 

 8:00 - I sygnał, wejście na stanowiska. 

 8:40 - II sygnał, na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt. 

 9:50 - III sygnał, nęcenie zanętą ciężką. 

10:00 - IV sygnał, rozpoczęcie I tury zawodów. 

13:55 - V sygnał, 5 minut do końca I tury zawodów. 

14:00 - VI sygnał, koniec I tury zawodów, ważenie ryb w sektorach. 

15:00 - ogłoszenie wyników po I turze zawodów. 

  
Niedziela 05.04.2020 r. 

 7:30 - Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych  w sekretariacie zawodów, 

losowanie zestawów stanowisk. 

 8:00 - I sygnał, wejście na stanowiska. 

 8:40 - II sygnał, na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt. 

 9:50 - III sygnał, nęcenie zanętą ciężką. 

10:00 - IV sygnał, rozpoczęcie II tury zawodów. 

13:55 - V sygnał, 5 minut do końca II tury zawodów. 

14:00 - VI sygnał, koniec II tury zawodów, ważenie ryb w sektorach. 

15:30 - ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów, nagród i zakończenie zawodów. 

 

                                                                                    Okręgowy Kapitanat Sportowy 

                                                                                     przy Zarządzie Okręgu PZW 

                                                                                                w Bydgoszczy          


