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Zielona Góra 03.04.2019 r.  

       

 Polski Związek Wędkarski 

 Okręg w Zielonej Górze 

 = wszyscy= 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg 

w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14 kwietnia 2019  na rzece Obrzyca (Radowice, 

Sadowa) odbędą się 

 
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie 

z cyklu Grand Prix Okręgu na 2019 r. 
 

W zawodach prawo startu mają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Zielonej Górze, którzy 
opłacili składki członkowskie oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód, która 
uprawnia do wędkowania na łowisku na, którym rozgrywane są zawody.  
 

Wpisowe 50 zł za osobę zgłoszone przez koło / klub. 
Osoby opłacające indywidualnie 61,50 zł. 

Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji 
„GPO” zajęli miejsca od 1-3 (muszą potwierdzić chęć uczestnictwa). 

 
Zgłoszenia można dokonywać na bieżąco a opłatę startową zbiorczą za zgłoszonych 
należy dokonać do dnia 11 kwietnia 2019 roku (czwartek).  
Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić udział 

telefonicznie 68 453 73 33 bądź mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl 

 
Wpłatę należy wpłacić na konto: 
PZW Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra,  
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212  
w tytule “SPŁAWIK 14.04.2019  - nazwisko i imię zawodnika” 
 

PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

 

Miejsce zbiórki zostanie podane w drugim komunikacie. 

 

Prosimy o zabranie dokumentów w celu weryfikacji uprawnień do uczestnictwa 

w zawodach (karta wędkarska, legitymacja, zezwolenie do wędkowania, itp.) 

 
W przypadkach uzasadnionych organizator ma prawo do zmian w programie 
zawodów. 
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ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW 14 KWIETNIA DO GODZ. 8:00 
Program zawodów 
Godzina   7.30 -  8.00  - zbiórka uczestników, rejestracja 
  8.00  -  8.15  - otwarcie imprezy 
  8.15 -  8.30  - losowanie stanowisk 
  8.30 -  10.30 - przygotowanie do zawodów 
  10.30 -  14.30 - zawody wędkarskie  
  14.30   -  15.00 - ważenie ryb i obliczanie wyników   
  15.00 -  15.30 - wręczenie pucharów, medali, dyplomów 
  15.30   - zakończenie imprezy 

 

Wyżywienie zaplanowane zostało na koniec imprezy. Śniadania zawodnicy 

organizują we własnym zakresie. 
       

Wiceprezes ZO PZW  

                  Ds. Sportu 

            Mariusz Brzeziński 


