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Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie  

Grand Prix Polski – Szymanowice 2018. 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego” 

Komunikat Nr 1 
 

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

w dniach 27 kwietnia – 29 kwietnia 2018 r. na Zalewie w Szymanowicach, gm. Klimontów,  Ogólnopolskie 

Spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Polski. 

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów: 

 - 260 zł od zawodnika, 

- 60 zł od trenera, opiekuna itd./obejmuje koszty posiłku na łowisku w pierwszym i drugim dniu 

zawodów oraz koszty pamiątkowych gadżetów dla trenerów i osób towarzyszących. 

 

W celu właściwego przygotowania zawodów, termin zgłoszenia startu (na załączonym druku) upływa           

z dniem 13.04.2018 r.  Zgłaszając start należy podać tzw. „rozmiarówkę” ( L,M,XL itd. ) dla zawodników, 

ewentualnie innych osób uczestniczących w zawodach np. opłacony trener, kierownik drużyny. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

 

-  Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2,  39-400 Tarnobrzeg  
pocztą elektroniczną, e-mail: opzw_tarnobrzeg@wp.pl lub faxem – 015/ 822 – 46 – 47. 

 

 

natomiast wpłaty należy dokonywać na konto: 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu                                                                   

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 
62 9434 0002 2001 1000 4415 0001 

z dopiskiem „Spławikowe Grand Prix Polski – Szymanowice 2018" 

http://www.pzwtarnobrzeg.pl/


W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na zawody organizator nie przewiduje zwrotu kosztów. 

 

Ubezpieczenie zawodników zabezpieczają zgłaszający ( Okręgi lub Kluby ), bądź zawodnicy               

we własnym zakresie. 

DANE ORGANIZACYJNE: 

1. Teren zawodów. 

 

Zalew o powierzchni 50 ha położony malowniczo w dolinie  rzeki  Koprzywianki                           

w Szymanowicach, gm. Klimontów, woj. Świętokrzyskie.  

Woda stojąca z możliwością delikatnego uciągu spowodowanego przepływowym charakterem 

akwenu. 

Brzegi kamieniste, umocnione faszyną i częściowo wyłożone płytami betonowymi. W związku       

z powyższym zawodnicy mają obowiązek posiadania linki zabezpieczającej do mocowania 

siedziska.                                                                                                                                        

Głębokość w miejscu przeznaczonym  do łowienia 1 – 3,5 m. 

Rybostan – płoć, karaś, jaź, karp ( w tym duże ), amur, szczupak, lin, leszcz, okoń.               

2.       Propozycje zakwaterowania w Tarnobrzegu. 

- Hotel „Karolina” – ul. J. Kochanowskiego 5, tel. 15/822-97-00   
- Hotel „Kameleon” – ul. Warszawska 2a, tel. 15/822-22-20 
- Hotel „Sonata” – ul. Szeroka 1, tel. 15/822-67-22 
- Stary Browar – ul. Jachowicza 12, tel. 15/822-78-39 
- Złoty Dukat – ul. Sienkiewicza 220a, tel. 604-776-326 
- Koga - ul. Warszawska 106, tel. 15/823-59-55 
Wszystkie w/w Hotele zapewniają oprócz zakwaterowania, wyżywienie. 
 
W zależności od Państwa upodobań możecie Państwo dokonać rezerwacji w innych miejscach np.: 

Sandomierzu, Tarnobrzegu, Opatowie, a informacje na ten temat znajdziecie na stronach internetowych. 

 

3.       Zasady sportowe. 
 

Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach w sobotę i niedzielę, zgodnie z  aktualnie obowiązującymi 

Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.   

 

Prawo startu w zawodach mają: 

- 16 klubów  (12 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej za ubiegły rok oraz 4 drużyny z zawodów 

eliminacyjnych) w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież (U25), oraz 

indywidualnie: 

- w kategorii seniorów zawodnicy od 1 do 30 miejsca z klasyfikacji ‘Grand Prix Polski” za 

ubiegły rok i od 1 do 8 miejsca zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, nie będącymi 

członkami drużyn, które uzyskały prawo startu; 

- w kategorii kobiet, młodzieży (U25) zawodniczki i zawodnicy od 1 do 15 miejsca z klasyfikacji 

„Grand Prix Polski” za ubiegły rok i od 1 do 4 miejsca zawodniczki i zawodnicy z zawodów 

eliminacyjnych, nie będącymi członkami drużyn, które uzyskały prawo startu; 

- ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski w kategorii kobiet, seniorów i młodzieży U-25. 

Członkowie kadry po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego. 
 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać przy sobie: legitymacje członkowskie PZW z opłaconą składką 
na 2018 rok, aktualną licencję sportowca oraz aktualne badania lekarskie. 

 



 

 

 

5.     Inne informacje. 
 

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dniu 27 kwietnia  2018 r. ( piątek )  w godzinach 

od 11.00 do 15.00  zostanie przeprowadzony oficjalny obowiązkowy trening dla wszystkich zgłoszonych                    

do rywalizacji uczestników zawodów.  

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 kwietnia – czwartek w godzinach 9.00 – 16.00 odbędzie się 

oficjalny, nie obowiązkowy  trening w czasie którego zawodnicy są zwolnieni z wnoszenia składek 

okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.  

 

Zgodnie z zapisem w Regulaminie zawodów  w wędkarstwie spławikowym pkt 2.1.4, każdy z zawodników 

biorący udział w zawodach jest zobowiązany posiadać imienne zezwolenie na amatorski połów ryb. 

Zezwolenie do pobrania u gospodarza łowiska Kol. Mirosława Grobelskiego tel. 600-102-624. 

 

Uczestnicy zawodów zajmą stanowiska wyznaczone przez organizatora w drodze losowania ( nie dotyczy 

treningu w czwartek ). Informacja o wylosowanych stanowiskach treningowych dostępna  będzie na stronie 

internetowej http://www.pzwtarnobrzeg.pl/ oraz http://pzw.org.pl/51 od dnia 25 kwietnia  2018 r., a także         

na terenie wszystkich sektorów w dniu treningu. 

 

Kierownicy ekip zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa swoich zawodników w piątek                     

27 kwietnia 2018 r. w sekretariacie zawodów (na terenie rozgrywania zawodów) w godzinach 10.00 - 15.00. 
 

 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: 

 

Sędzią Głównym zawodów jest sędzia klasy międzynarodowej Marceli Czerwiński.  

 

Zastępca Sędziego Głównego: Mariusz Pater 

Sędzia Sekretarz:   Teresa Czerwińska     

Obsługa komputerów:  Ireneusz Swobodziński 

Sędzia sektorowy:   Andrzej Kaczmarski 

     Edmund Maj 

     Edward Mrówka 

     Jan Polański 

     Piotr Zöllner 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pzwtarnobrzeg.pl/
http://pzw.org.pl/51


PROGRAM   

Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich „Grand Prix Polski – Szymanowice 2018” 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego” 

CZWARTEK – 26. 04. 2018 r.  
 
godz. 9:00 – 16:00    - oficjalny nie obowiązkowy trening na terenie zawodów 
godz. 10:50     - rozpoczęcie nie obowiązkowego oficjalnego treningu (jeden sygnał – nęcenie). 
  
PIĄTEK - 27. 04. 2018 r. 
 
godz. 9:00      - wejście na stanowiska i przygotowanie do treningu 
godz. 10:50 – 15:00             - obowiązkowy trening na terenie zawodów                                                                            
10:50        - I sygnał nęcenie;  
15:00       - II sygnał - koniec treningu  
10.00 - 15.00                - przyjmowanie ekip w sekretariacie zawodów, 
16:30                               - uroczyste otwarcie zawodów / obecność wszystkich uczestników obowiązkowa/  
17:00                                    - odprawa kierowników ekip, losowanie sektorów. 
 
SOBOTA - 28. 04. 2018 r. 
 
godz. 8:00                            - losowanie stanowisk  
           8:30 – 9:00                - dojście do stanowisk 
           9:00                            - I sygnał - wejście na stanowiska 
           9:30                            - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt i przynęt 
         10:50                            - III sygnał - nęcenie                              
         11:00      - IV sygnał - rozpoczęcie zawodów 
         14:55         - V sygnał - 5 min. do końca zawodów 
         15:00                            - VI sygnał - koniec zawodów 
         16:30                             - ogłoszenie wyników I tury 
 
NIEDZIELA - 29. 04. 2018 r. 
 
godz.  8:00                           - losowanie stanowisk  
           8:30 – 9:00                - dojście do stanowisk 
           9:00                            - I sygnał - wejście na stanowiska 
           9:30                            - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt i przynęt 
         10:50                            - III sygnał - nęcenie  
         11:00                            - IV sygnał - rozpoczęcie zawodów 
         14:55                            - V sygnał - 5 min. do końca zawodów 
         15:00                            - VI sygnał – koniec zawodów 
         16:30                            - ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów.  
 
Uwaga! 
Przypominamy o zakazie przygotowywania sprzętu przed I sygnałem – wejście na stanowiska 
 
  
 

Otwarcie i zakończenie imprezy odbędzie się na terenie rozgrywania zawodów. 
  
 

ORGANIZATOR 


