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Komunikat zawody eliminacyjne  
GPO MO Feeder 2020 

09-02-2020 
 
 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w wędkarstwie 
gruntowym (feeder) w jednej 5 godzinnej turze z podziałem na sektory. 

W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego  
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z zasadami wędkowania Okręgu Zielona Góra. 

Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 

Dozwolony jest połów uklei. 

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, w Mistrzostwach Okręgu bez 
konieczności udziału w eliminacjach startuje Aktualny Mistrz Okręgu. 

 
Godzinowy program zawodów:  

• 06.30 - 06.45 - zbiórka uczestników przy biurze zawodów 

• 06.45 - 07.00 - otwarcie imprezy  

• 07.00 - 07.15 - losowanie stanowisk 

• 07.30 - 08.50 - przygotowanie do zawodów 

• 08.50 - 09.00 - nęcenie  

• 09.00 - 14.00 - zawody wędkarskie  

• 14.00               - koniec zawodów 

• 14.00 – 14.45 - ważenie ryb i obliczanie wyników  

• 14.45 - 15.00 - wręczenie pucharów, medali, dyplomów 

• 15.00 - 15.15 - poczęstunek,  zakończenie imprezy 
 

Miejsce zbiórki: Port - Nowa Sól.  
 
Wjazd/dojście od ul. Wróblewskiego i Garbarskiej  lub od strony mostu zwodzonego  
ul. Portowa. 
Wszyscy startujący w zawodach mogą wjechać do stanowisk ul. Portowa w celu wypakowania 
sprzętu. Prosimy o nie trzaskanie drzwiami przy budynkach mieszkalnych. Po wypakowaniu 
sprzętu samochody należy odstawić na pobliskie parkingi, nie później niż do godziny 8.00. Po 
zakończeniu zawodów można wjechać po sprzęt.  
 

 



 

ZASADY UDZIAŁU 

1. W zawodach może wziąć udział zawodnik posiadający opłacone składki na rok 2020  
w Okręgu PZW Zielona Góra .  

2. Zawody rozegrane zostaną jednoturowo z podziałem na sektory (2 sektory ) listy startowe 
zostały rozlosowane w dniu  27 stycznia w Biurze Okręgu PZW w Zielonej Górze i są 
udostępnione na stronie okręgu. 

3. Zawody są eliminacją do MO GPO  (27 miejsc). W dniu 09.02.2020 r. – startuje 16 osób, 
zakwalifikowanych do zawodów 12, a 16.02.2020 r. – startuje 19 osób, zakwalifikowanych 
będzie 14. 

4. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie  
i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak również na 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach  
i filmach z imprezy 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. 

6. Zakaz używania koszyków wypornościowych, pływających z kulą wodną (Slow Sinking). 

7. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu. 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW DO ELIMINACJI 9-02-2020 NOWA SÓL 
 
 

1. JĘDRZEJEWSKI Andrzej 
2. HERMA Marcin 
3. CABAN Igor 
4. CZAPLIŃSKI Piotr 
5. GANCZAR Mirosław 
6. GICALA Adrian 
7. KRAWCZUK Radosław 
8. BUCZYŃSKI Leszek 
9. CZAPSKI Mariusz 
10. GAWRON Jacek 
11. KONCUR Artur 
12. GRZESIEWICZ Artur 
13. JANKOWIAK Tomasz 
14. STRÓŻYK Paweł 
15. ORSZULAK Piotr 
16. JANKOWSKI Kamil 

 

   Wiceprezes ZO PZW 
 ds. Sportu 

Mariusz Brzeziński 


