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= wszyscy= 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym informuje, że spinningowe i spławikowe zawody wędkarskie 

„MASTERS” dla najlepszych zawodników klasyfikacji indywidualnej Grand Prix Okręgu w 

Zielonej Górze na rok 2018 odbędą się w dniu 07 października 2018 r. na rzece Odra - Krosno 

Odrz. – spinning na sektorze od portu w górę rzeki do drugiej linii wysokiego napięcia oraz 

na jez. Moczydło - Osiecznica - spławik. 

Zbiórka zawodników Krosno Odrzańskie - port. 
Organizator nie pobiera opłaty startowej. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy, 

którzy zajęli  miejsca 1-20  w  GPO  2018  spinning i spławik + trzech  najlepszych  

juniorów  w  GPO 2018  spinning. Zawody zostaną rozegrane bez podziału na 

kategorie wiekowe. Brak możliwości zgłoszenia się zawodników rezerwowych. 

Każdemu z uczestników przysługiwać będzie śniadanie i obiad. 

 
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW DO GODZ. 07.00 

Godzina  do 7:00  -  zbiórka zawodników i sędziów wędkarskich / śniadanie 

7:00 - 7:30  -  otwarcie imprezy / odprawa zawodników / śniadanie 

Spinning: 

7:30 - 8:00 - zajmowanie stanowisk 
8:00 - 13:00 - zawody spinningowe 

13:00 - 13:30 - powrót z łowiska 

13:30 - 14:00 - posiłek 

Spławik: 

7:30 - 7:45 - dojazd do jez. Moczydło 

7:45 - 8:00 - losowanie stanowisk nad jez. Moczydło 

8:00 - 09:30 - przygotowanie do zawodów 

  9:30 - 12:30 - zawody spławikowe 3 godz. 

12:30 - 13:30 - ważenie ryb / powrót do portu w Krośnie Odrz. 

13:30 - 14:00 - posiłek 

 
14:00 - 15:00 - ogłoszenie wyników, wręczanie pucharów i nagród 

15:00 - 16:00 - zakończenie imprezy 

W przypadkach uzasadnionych organizator ma prawo do zmian w programie zawodów. 

Należy zgłosić swój udział telefonicznie 68 453 73 33 lub 68 453 73 41 bądź 

mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl do 04.10.2018 r. (czwartek) 

Wiceprezes ZO PZW ds. Sportu 

Mariusz Brzeziński 
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