
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Organizatorem zawodów jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. 

2. Partnerami zawodów są Koło PZW nr 73 w Orzyszu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu. 

3. Zawody adresowane są do członków Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadających opłaconą 

składkę członkowską na rok 2020. 

4. Zawody rozgrywane będą na jeziorze Orzysz, w dyscyplinie spinningowej z łodzi, w dwuosobowych 

teamach, w formule towarzyskiej, wg przepisów zawartych w  ZOSW cz. II.3 

5. W zawodach uczestniczyć może każdy Team, który do dnia 07.09.2020 r. lub do chwili osiągnięcia 

maksymalnej ilości teamów dokona zgłoszenia na załączonej, edytowalnej karcie zgłoszeń na adres 

email: zarzad.olsztyn@gmail.com oraz opłaci opłatę startową na konto o nr: 48 1090 2590 0000 

0001 3630 4503 z dopiskiem „Puchar Orzysza 2020”. 

6. Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od posiadania zezwolenia na Jezioro Orzysz.  

a) Team, którego dwaj zawodnicy posiadają zakupione już zezwolenie obowiązujące w trakcie 

zawodów, zobowiązany jest do zapłaty opłaty startowej w wysokości 300,00 zł 

b) Team, którego jeden zawodnik posiada zakupione już zezwolenie obowiązujące w trakcie 

zawodów, a drugi wyraża chęć jego zakupu za pośrednictwem organizatora, zobowiązany jest 

do zapłaty opłaty startowej w wysokości 350,00 zł 

c) Team, którego zawodnicy nie posiadają zezwolenia, i którzy wyrażają chęć ich zakupu  

za pośrednictwem organizatora, zobowiązany jest do zapłaty opłaty startowej w wysokości 

400,00 zł 

7. Maksymalna ilość teamów dopuszczonych do udziału w zawodach wynosi 75. 

8. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Zgłoszenie uznane zostanie za kompletne po zaksięgowaniu opłaty startowej i przesłaniu karty 

zgłoszeniowej. 

10. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń lista zawodników zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Okręgu PZW w Olsztynie http://www.pzw.org.pl/olsztyn oraz na stronie internetowej   

http://www.gpximp.pzw.org.pl/ 

11. W dniach 16, 17 i 18 września 2020 r. wprowadza się zakaz wędkowania na jeziorze Orzysz dla 

wszystkich biorących udział w zawodach. Dozwolone jest pływanie po jeziorze w celu zapoznania się 

z jego ukształtowaniem. 

12. Zawody zostaną rozegrane z wykorzystaniem aplikacji xTraMarlin.  

13. Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia miejsce do slipowania i teren do bezpiecznego 

przetrzymania łodzi na czas zawodów. 

14. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego organizator ma prawo odwołania imprezy w każdym 

momencie.  

15. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych  

z zachowaniem środków ostrożności w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19. 

16. Sędzia główny zawodów – Krzysztof Chwastek 

17. Osoby do kontaktu 

a) z ramienia Okręgu PZW w Olsztynie – Jarosław Pliszka, tel. 661 284 060   

b) z ramienia MOSiR Orzysz – Łukasz Nikołajuk, tel. 605 115 089 

c) z ramienia Koła PZW w Orzyszu – Przemysław Szymanowski, tel. 603 048 873 

18. Organizator nie zapewnia noclegów. Poniżej dane adresowe do punktów noclegowych: 

a) Ośrodek Caritas – 500 031 222 

b) Ośrodek Perła – 501 639 989 

c) Dar Mazur – 530 876 729 

d) Firma Arys – Plaża Miejska – 501 439 165 

e) Gościniec Kormoran Wierzbiny – 87 423 84 75 

f) Kormoran Orzysz – 783 210 232 

g) Marina Nowe Guty (10 km od Orzysza, nad jeziorem Śniardwy) – 602 480 448 
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