
 
 
 
 

 
Zielona Góra 25.07.2018 r. 

 
Polski Związek Wędkarski 
Zarząd Koła 
= wszyscy= 

 
 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym informuje, że zawody wędkarskie karpiowe „Karpiowe parami III” 

zaliczane do klasyfikacji GPO odbędą się w dniu 4 sierpnia 2018 r. na łowisku w Sączkowie.  

 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Zawodów Karpiowych Parami. 

UWAGA:  

ZGŁOSZENIE ORAZ OPŁATA STARTOWA PŁATNA NA KONTO OKRĘGU DO 2.08.2018 r. 
(czwartek) 

 
Pary mieszane z różnych kół wpłacają opłatę indywidualną. Pary, których zawodnicy są  

z jednego koła  mogą dokonać wpłaty przez koło lub wpłacić indywidualnie. 

 

OPŁATA W SEZONIE 2018 WYNOSI 

 100 zł OD PARY jeżeli wpłaca macierzyste koło 

 123 zł OD DRUŻYNY jeżeli wpłacają indywidualnie 
 

 
Program zawodów: 
Godzina 5.00  -   5.30  - zbiórka uczestników, śniadanie 
Godzina 5.30  -   5.45  - otwarcie imprezy i losowanie stanowisk 
Godzina 5.45  -   6.30  - zajmowanie stanowisk i przygotowanie do zawodów 
Godzina 6.30  - 10.30  - I TURA - zawody wędkarskie 
Godzina 10.30- 11.15  - ważenie ryb i losowanie i zmiana stanowisk 
Godzina 11.15- 15.15  - II TURA – Zawody wędkarskie 
Godzina 15.15- 16.00  - ważenie ryb i obliczanie wyników 
Godzina 16.00-    - posiłek, wręczenie nagród i zakończenie imprezy 
 
W uzasadnionych przypadkach, ważenie ryb wg potrzeb. 
 
UWAGA!!!  
Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach.  
W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do 
udziału w Zawodach. 
Ilość miejsc ograniczona - 34 drużyny 
W przypadku braku miejsc, pierwszeństwo udziału w następnych zawodach posiada drużyna, która 

brała udział we wcześniejszych zawodach. 



W przypadkach uzasadnionych organizator ma prawo do zmian w programie zawodów. 
 
Uwaga: wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. 
96 1750 1149 0000 0000 0257 8212, w tytule: „KARPIOWE III - 4.08.2018 – nazwa drużyny - 
nazwiska” PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić swój udział telefonicznie 
68 453 73 33 bądź mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl 
 
 

  Wiceprezes ZO PZW 
 ds. Sportu 

Mariusz Brzeziński 


