
Ogólnopolskie  Spławikowe  Zawody  Wędkarskie  

Grand  Prix  Polski  Młodzieży  U-15  i  U-20 
„B a l a t o n   2019” 

 

 
 
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
 
Okręg  Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego organizuje w 
dniach 30.08. – 1.09.2019r. Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Polski Młodzieży  
w kategoriach wiekowych Kadetów U-15  i Juniorów U-20.  
 

Zawody objęte są Patronatem Honorowym przez:    
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  Burmistrza Miejskiej Górki,  Prezesa  ZO PZW  w  Poznaniu 
 

Zawody będą obsługiwane przez Komisję Sędziowska w składzie: 
Sędzia główny  Renata Pietruńko   Sędzia klasy Krajowej 
Zastępca   Sylwester Wilczyński   Sędzia klasy Krajowej 
Sekretarz   Aleksander Andrejczuk  Sędzia klasy Krajowej 
 

Zawody rozegrane zostaną w 2 turach w dniach 31.08 oraz 1.09.2019r. na Łowisku Specjalnym „Balaton” w  
miejscowości Miejska Górka  k / Rawicza.  
Wszyscy zawodnicy dopuszczeni do zawodów G.P.P.  muszą mieć przy sobie: 
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do uprawiania sportu wędkarskiego 
- Legitymację PZW z opłaconą składką członkowską na 2019r. 
- Licencję sportowca 
  (decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego PZW w kategorii U-15 nie jest wymagana licencja sportowca) 
- Zawodnicy w kategorii U-15 muszą mieć przy sobie pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach   
  oraz obowiązkowo indywidualnego opiekuna podczas zawodów. 
 
Zawody zostają przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego 
zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 16/XII/2017 z dnia 16.12.2017r. z późniejszymi zmianami 
(Uchwałą Nr 11/II/2018 z dnia 24.02.2018 r. oraz Uchwałą Nr 25/III/2018 r. z dnia 24.03.2018 r.). Warunkiem 
dopuszczenia zawodników do udziału w zawodach jest skuteczne dostarczenie do organizatora zawodów, 
oświadczenia, zgodnie z § 2 pkt. 2 ppkt. d. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego (Część I). Oświadczenie dotyczy 
zobowiązania zawodnika o tym, że nie jest członkiem innej organizacji lub związku, w którym uprawiane są 
dyscypliny wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed, EAF, oraz 
innych, których członkiem jest PZW. 
Druk oświadczenia dołączony jest do komunikatu. W kategorii wiekowej U-15 oświadczenie to może być podpisane 
przez zawodnika lub opiekuna prawnego, w U-20 podpisuje zawodnik. 
 
Koszt uczestnictwa, opłata startowa, wynosi:  
od zawodnika    230,00 zł. + Vat = 282,90zł. 
od trenera, opiekuna      80,00 zł. + Vat =  98,40zł. 
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Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:  
- Posiłek, po każdej turze zawodów, dla zawodników oraz trenerów / opiekunów, którzy opłacili udział w zawodach. 
- Napoje: kawa, herbata, napoje chłodzące 
- Puchary i dyplomy za zajęte miejsca 1 – 3, dyplomy za miejsca 4 – 6. 
- Pamiątkowy znaczek i inne gadżety 
- Obsługę organizacyjną i logistyczną zawodów 

Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów zakwaterowania oraz transportu na łowisko. 
 

Pisemne zgłoszenia do udziału w zawodach należy przesłać, na obowiązujących drukach,  do  dnia 12.08.2019r.  
na adres:  Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu,  ul. Znanieckiego 9,   60 - 682  Poznań   lub   pocztą 
elektroniczną  e-mail:   sport@pzw.poznan.pl,   biuro@pzw.poznan.pl  

Opłatę startową prosimy przekazać na konto Okręgu PZW w Poznaniu : Nr  63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 
dopisek: BALATON  2019 
Okręgom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a zawodnicy z różnych przyczyn nie będą 
uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej. 
 
           D Y R E K T O R  
 
            Marcin Wiśniewski 
 
P R O G R A M    Z A W O D Ó W 
 
30.08.2019r. piątek 
8:00    Otwarcie biura zawodów ( na łowisku ) 
9:00    Wejście na wyznaczone stanowiska i przygotowanie do treningu 
10:00    I sygnał  Trening obowiązkowy na wyznaczonym łowisku 
13:00  II sygnał  Koniec treningu 

15:00    Uroczyste otwarcie zawodów 
15:30    Odprawa z kierownikami ekip i losowanie sektorów 
 

31.08.2019r. sobota 
7:00    losowanie stanowisk w sektorach 
8:00  I sygnał,  wejście na stanowiska 
8.20  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 
12.55  V sygnał  5 minut do końca I tury zawodów 
13.00  VI sygnał  koniec I tury zawodów, ważenie ryb w sektorach 
14:00    Posiłek 
14.30    Ogłoszenie wyników po I turze zawodów 
 

1.09.2019r. niedziela 
7.00    losowanie stanowisk w sektorach 
8.00  I sygnał  wejście na stanowiska 
8.20  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 
12.55  V sygnał  5 minut do końca II tury zawodów 
13.00  VI sygnał koniec II tury zawodów, ważenie ryb w sektorach 
14:00     Posiłek 
15.00    Ogłoszenie wyników  II Tury zawodów,  

Ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów GPP „ Balaton 2019” 
Wręczenie pucharów, medali i dyplomów 

         Uroczyste zakończenie zawodów 
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Miejscowość Miejska Górka  to gmina miejsko - wiejska, położona w południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego. Zamieszkuje ją ok 9,5 tys. osób. Centralne położenie w powiecie rawickim, prosty dojazd drogami krajową i 
wojewódzką. Liczące ponad 3,2 tys. mieszkańców miasto Miejska Górka leży w dolinie rzeki Dąbrocznej, która jest dopływem 
Baryczy. Od Rawicza oddalone jest o 9 km, a od Poznania dzieli je 100 km. 
Kompleks sportowo-rekreacyjny położony jest nad zbiornikiem wodnym „Balaton”. Akwen znajduje się na skraju miasteczka, 
wśród zieleni, z przylegającym do niego stadionem sportowym. To miejsce wypoczynku i rekreacji chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców Miejskiej Górki i okolicznych gmin. Nad Balatonem odbywają się cykliczne imprezy gminne, na co dzień zbiornik 
wykorzystywany jest również przez wędkarzy. 
Zobacz  film  promocyjny,  o tej miejscowości,  na stronie internetowej:     https://youtu.be/EElVYesxVr0 
 
Lokalizacja miejscowości: 
województwo:   Wielkopolskie 
powiat:    Rawicz 
gmina:    Miejska Górka 
współrzędne GPS:  51,660311   16,952591 
Opis łowiska: 
rodzaj akwenu:   jezioro 
powierzchnia /szerokość:  10,0 ha 
uciąg:    0,1 - 0,5g 
głębokość:   1,6 - 2,5m na tyczce i około 3m na odległościówce. 
dno:    dość twarde, z niewielką warstwą mułu (ok. 5cm) 
linia brzegowa:   Linia brzegowa, w zakresie jednego „sektora” jest prosta i równa, bez zakoli. 
brzeg:    porośnięty trawą i roślinnością ziemną. 
Gatunki ryb: 
ryby dominujące:   płoć, leszcz 
ryby towarzyszące:  wzdręga, karp, karaś, lin, okoń, ukleja, jazgarz 
ryby pojawiające się:  amur, sum 
dominująca technika:  większość zawodów na tym zbiorniku wygrywa tyczka lub odległościówką 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


