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Polski Związek Wędkarski 
Zarząd Koła 
= wszyscy= 

 
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg 

w Zielonej Górze w porozumieniu z Zarządem Koła PZW nr 10 w Zielonej Górze ZASTAL 

informuje, że w dniach 16-17 marca 2019 w Darłówku (30-31 marca 2019 termin 

rezerwowy) odbędą się 

Morskie Mistrzostwa Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z łodzi dryfujących 
 

Organizatorem Morskich MO jest Koło PZW nr 10 ZASTAL w Zielonej Górze. 

Zawody rozegrane zostaną na przynęty sztuczne wg. Zasad Organizacji Sportu 

Wędkarskiego – Regulamin zawodów w wędkarstwie morskim. W zawodach prawo 

startu mają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

Zgłoszenia i opłaty zawodników na zawody rangi mistrzowskiej okręgu dokonuje 

koło/klub do którego zawodnik przynależy. Zgłoszenia zawodników można dokonywać 

na bieżąco, a wpłatę przez koło można dokonać zbiorowo. Nie będą przyjmowane 

zgłoszenia (wpłaty) od indywidualnych osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Limit miejsc ograniczona - 30 osób. Przy słabej frekwencji limit miejsc to 16 osób. 

Minimalna ilość zgłoszeń do rozegrania zawodów – 16 osób. 

W przypadku zgłoszenia się nie wystarczającej ilości zawodników, decyzję o rozegraniu 

lub rezygnacji z zawodów podejmie Organizator. 

Opłata startowa wynosi 460 zł/osobę obejmuje: 

 2 rejsy wędkarskie  

 2 noclegi  

 puchary, medale, dyplomy i nagrody dla zawodników 

 pozostałe koszty organizacyjne 

DOJAZD I WYŻYWIENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE. 

Planowane jednostki pływające: „Alisia”, „Sparky” 



Zakwaterowanie: 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BIAŁA MEWA”, UL. CONRADA 9, 76-153 DARŁÓWKO.  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 lutego 2019 roku. 

Wpłaty należy dokonać na konto KOŁA PZW NR 10 ZASTAL,  

Raiffeisen Bank Polska S.A. nr konta 30 1750 1149 0000 0000 3991 4603 w tytule 

“MORSKIE MO - imię i nazwisko zawodnika, NUMER TELEFONU” 

PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

Lista startujących zostanie zamieszczona na stronie www.pzw.zgora.pl w dniu 25 lutego. 

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

Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić udział telefonicznie 68 453 73 33 

bądź mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl podając imię, nazwisko, koło i telefon 

kontaktowy do zawodnika. 

 

Po wpłaceniu wpisowego pieniądze na bieżąco przeznaczane są na organizację 

zawodów i w związku z tym nie ma  możliwości zwrotu startowego.  

Osoba do kontaktu:  Jarosław Szpak, tel. 601 191 505, e-mail: ibzg@wp.pl 

 
 

  Wiceprezes ZO PZW 
 ds. Sportu 

Mariusz Brzeziński 
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