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Polski Związek Wędkarski 

Zarząd Koła 

= wszyscy= 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym informuje, że Spinningowe Grand Prix Okręgu ze środków 

pływających odbędą się 05 lipca 2020 r. na zbiorniku zaporowym Raduszec. Zbiornik 

zaporowy Raduszec Stary rozumiany jako akwen od progu stałego w Prądocinku i EW 

Dychów do zapory w Raduszcu Starym. 

PRAWO STARTU W ZAWODACH MAJĄ 2 – OSOBOWE DRUŻYNY (TEAMY) 

BEDĄCE CZŁONKAMI PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE. 

Opłata startowa od drużyny wynosi: 

- 100 zł jeśli wpłaty dokonuje macierzyste koło lub klub 

- 123 zł jeśli drużyna wpłaca indywidualnie (opłata powiększona o podatek VAT) 

 Pary mieszane z różnych kół lub klubów wpłacają jak indywidualnie. 
 

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW DO GODZ. 7.00 

Terenem zbiórki (sekretariat) za mostem „gubińskim” po prawej 

stronie jadąc w kierunku Gubina tzw. „kamienie” . 

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY UCZESTNIKOM 

ZAWODÓW PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Program zawodów 

Godzina 6,00 - 7,00 - zbiórka uczestników, wodowanie łodzi 

- „ - 7,00 - 7,10 - otwarcie imprezy 

- „ - 7,10 - 7,30 - odprawa zawodników i sędziów 

- „ - 7,30 - 8.00 - zajmowanie stanowisk 

- „ - 8.00 - 15.00 - zawody wędkarskie 

- „ - 15.00 - 15,30 - zdanie kart startowych 

- „ - 15,30 - 16,00 - powrót z łowiska - posiłek 

- „ - 16,00 - 16,30 - obliczanie wyników 
- „ - 16,30 - 17,00 - ogłoszenie wyników 

Niedziela ok 17.00 - uroczyste zakończenie, losowanie upominków 

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

Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić swój udział 

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

Opłata nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem. 
Uwaga: wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 

BNP Paribas Bank Polski S.A. Oddział w Zielonej Górze 

96 1750 1149 0000 0000 0257 8212 

w tytule: „Spinning Teamy 05.07.2020 – nazwa drużyny - nazwiska” 
PROSIMY O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

Termin zgłaszania i wpłacania wpisowego do 01.07.2020 r. (środa) 

mailto:sport@pzw.zgora.pl


 

Przy zgłoszeniu proszę podać telefon do kapitana teamu w celach 

organizacyjnych. 
 

ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH: 
1. W zawodach może wziąć udział każda osoba posiadająca opłacone składki na rok 2020  

w Okręgu PZW Zielona Góra. 

2. 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. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu 

zawodników. 

4. Jeżeli nie akceptujesz wytycznych z regulaminu i komunikatu, nie zgłaszaj się do udziału 

w zawodach. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy z uczestników musi 

posiadać kapok. Środki pływające we własnym zakresie. 
 

 

- Wszyscy zawodnicy muszą posiadać maseczki oraz zachować odległość od 

siebie 2m. Na łowisku jeżeli zawodnik od zawodnika oddalony jest na większą 

odległość od siebie można odstąpić od maseczki na czas wędkowania. 

- Na zawody należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie z 

załącznika.  

- Bez wypełnionego oświadczenia drużyna nie zostanie dopuszczona  

do zawodów mimo dokonania opłaty wpisowej. 

- Prosimy o ograniczenie przywitania się do machnięcia ręką lub do skinienia 

głową na odległość. 

- Do sekretariatu podczas zgłaszania obecności podchodzi jedna drużyna z 

zachowaniem rygorów sanitarnych chyba, że organizator na miejscu postanowi 

inaczej. 

- Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa osób towarzyszących, trenerów i 

itp. – prosimy o nie zabieranie takich osób. 

Zachowajmy odległość między sobą jak tylko to będzie możliwe. 

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 ujęte w zezwoleniu na Amatorski Połów Ryb. 

Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Każda ryba po 

zważeniu powinna wrócić do wody. 


