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Komunikat Nr 2 
 

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie  

Grand Prix Polski – Szymanowice 2017  

o „Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega” 

 

1. W załączeniu mapa sektorów na Zalewie w Szymanowicach z zaznaczonym miejscem              

zbiórki – sekretariatem oraz mapa dojazdu. 

 

Wszelkich informacji dotyczących rozmieszczenia sektorów można uzyskać u Wiceprezesa Zarządu 

Okręgu ds. Sportu i Młodzieży, Kolegi Mariusza Patera, nr telefonu 696 627 744 i Dyrektora Biura 

Zarządu Okręgu Sławomira Figacza – nr tel. 606 810 967. 

 

W dniach od 25 do 28 października zgłoszeni zawodnicy biorący udział w Ogólnopolskich 

Spławikowych Zawodach Wędkarskich – Grand Prix Polski mogą trenować w miejscach do tego 

wyznaczonych – zgodnie z mapą sektorów. W czasie w/w treningu obowiązuje zakaz używania 

siatek do przetrzymywania ryb.  

 

2. Trening dopuszczalny jest tylko i wyłącznie po uiszczeniu stosownych składek na ochronę                 

i zagospodarowanie wód zgodnie z tabelą składek Okręgu PZW Tarnobrzeg na rok 2017               

oraz uzyskaniu zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa. 

Składki i zezwolenia są do nabycia u Pana Zbigniewa Gładysza – Klimontów ul. Sandomierska 81    

– telefon 721 031 820. 

 

Dla pozostałych Członków PZW w dniach od 25 września do 1 października włącznie teren 

rozgrywania zawodów jest wyłączony z wędkowania. 

3.  W dniach od 25 do 28 października w godzinach od 8.00 do 16.00 dopuszczalne jest poruszanie 

się pojazdem do wybranego stanowiska (dotyczy tylko i wyłącznie zawodników biorących udział         

w zawodach), a po rozładowaniu sprzętu samochód musi być bezwzględnie odprowadzony na 

wyznaczone przez Organizatora miejsca parkingowe. 

http://www.pzwtarnobrzeg.pl/


4. W dniach od 29 września do 1 października, samochody zawodników mogą być parkowane             

w bezpośredniej okolicy wylosowanego sektora i stanowiska za zachowaniem zasady nie 

blokowania przejazdu.  

5. Organizator zaprasza zawodników biorących udział w obowiązkowym treningu dnia 29 września,    

na gorący posiłek od godziny 14.30 w miejscu zbiórki. 

 

6. Uwaga – przejazd do stanowisk dozwolony jest tylko i wyłącznie po utwardzonej drodze 

wzdłuż podstawy wału zbiornika. 

 

7. Informacja o wylosowanych stanowiskach treningowych (oficjalny obowiązkowy trening) dostępna 

będzie na stronie internetowej - www.pzwtarnobrzeg.pl od dnia 27 października 2017 r., a także      

na terenie wszystkich sektorów w dniu treningu. 

8. Zawodnicy muszą posiadać linki do przywiązania (zabezpieczenia) podestów. 

9. Przypominamy, że WSZYSCY ZAWODNICY muszą posiadać licencje i zaświadczenia lekarskie. 

10. Kierownicy ekip zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa swoich zawodników w piątek           

28 października 2017 r. w sekretariacie zawodów (na terenie rozgrywania zawodów) w godzinach 

11.00 - 15.00. 

 

UWAGA ! 

 

Prawo umieszczania banerów reklamowych oraz wszelkich reklam firm i produktów /nie dotyczy 

reklam na sprzęcie wędkarskim/ w czasie i na terenie zawodów będą miały tylko osoby i firmy 

reprezentujące oficjalnych sponsorów zawodów. 

Miejsca usytuowania banerów i reklam będą indywidualnie uzgadniane z organizatorem. 

 

Wszelkie inne reklamy ustawione przez osoby postronne i zawodników będą usuwane przez 

organizatora. 

 

Teren zawodów stanowi: 

 

-plac otwarcia i zamknięcia zawodów wraz z parkingiem, 

-teren bezpośrednio przyległy do zbiornika „Szymanowice” 

-teren przyległy do sekretariatu zawodów. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach oraz wejście na teren zawodów przez osoby postronne jest 

równoznaczne z akceptacją powyżej ujętych ustaleń.  

ORGANIZATOR 

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych ustaleń podczas odprawy przy akceptacji wszystkich uczestników 

zawodów;  

 

 


