
 

KOMUNIKAT FEEDEROWE  
Mistrzostwa i Grand Prix Okręgu na 2021 r. – Kwalifikacje 

 
Okręg PZW w Zielonej Górze uprzejmie informuję i zaprasza do wzięcia udziału w FEEDEROWYCH 
Mistrzostwach i Grand Prix Okręgu - 2021 r. 

PRAWO STARTU W MIGPO : 
- Prawo startu w MiGPO mają osoby, które uplasowały się na miejscach od 1 do 10 w klasyfikacji 
Generalnej Feederowe MO i GPO za 2020 r. (lista osób jako załącznik do komunikatu – „zał. 1 – lista 
uprawnionych do startu bez eliminacji ”). 

- Pierwsze 8 osób z Pierwszej Kwalifikacji 

- Pierwsze 9 osób z Drugiej Kwalifikacji 

Osoby, które nabyły prawo startu, a chciały by wystartować w kwalifikacjach tracą pierwszeństwo 
startu w MiGPO i muszą je wywalczyć w kwalifikacjach na nowo. 

Uwaga: Wszystkie osoby, chcące wystartować w zawodach oraz w kwalifikacjach muszą posiadać 
kartę wędkarską, opłacone składki członkowskie oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód 
w PZW Okręg w Zielonej Górze na 2021 r. Wyżej wymienione dokumenty należy mieć przy sobie w 
trakcie rozgrywania zawodów. 

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO MIGPO: 

- Pierwsza kwalifikacja: Nowa Sól 23-01-2020 - (termin rezerwowy 30-01-2020) 
- Druga kwalifikacja: Nowa Sól 24-01-2020 - (termin rezerwowy 31-01-2020)  

W zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania jednych 
zawodów kwalifikacyjnych.  

Zgłoszenia do zawodów kwalifikacyjnych należy dokonać do 20.01.2021 r. (Środa) 
 

OPŁATA I ZASADY ZGŁASZANIA DO KWALIFIKACJI: 

20,00 zł – Opłata za kwalifikacje dokonywana przez Koło/Klub, do którego zawodnik przynależy. 

24,60 zł – Opłata za kwalifikacje dokonywana indywidualnie przez samego wędkarza bezpośrednio 
na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze. 
 
Wpłaty należy dokonać na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze zgodnie z danymi poniżej. 
Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych dokonuje zawodnik 
telefonicznie 68 453 73 33 lub mailowo na adres sport@pzw.zgora.pl 
 
DANE DO OPŁATY: 

BNP Paribas Bank Polski S.A. O/w Zielonej Górze -   96 1750 1149 0000 0000 0257 8212 

w tytule: „KWALIFIKACJE FEEDER” –   imię i nazwisko – koło/klub” 

Brak wniesionej opłaty w ustalonym terminie eliminuje ze startu w zawodach! 

 
 



 

PRZEBIEG KWALIFIKACJI: 
Przed rozpoczęciem zawodów, każdy uczestnik musi złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie 
z załącznika dotyczące braku przeciwskazań do uczestniczenia w zawodach. 
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. 
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  

• 15.00 - 15.15 -  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 każda osoba posiadająca opłacone składki na rok 2021  
w Okręgu PZW Zielona Góra .  

2. Zawody rozegrane zostaną jednoturowo z podziałem na sektory (3 sektory ) w dwóch terminach 23 
i 24 styczeń Port Nowa Sól 

3. Zawody są eliminacją do MO GPO  (17 miejsc)., w przypadku zgłoszenia się mniej niż 28 zawodników 
przeprowadzona zostanie jedna eliminacja 23-01-2021 (termin rezerwowy 30-01-2021) 

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. Komunikat o ilości zawodników zapisanych i data  losowania na poszczególne dni pojawi  

się dnia 21.01.2021r (czwartek).   
7. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 17 zawodników na eliminację organizator zastrzega sobie 

prawo odwołania eliminacji, a wszystkie zgłoszone osoby otrzymają kwalifikację.  
8. W zawodach eliminacyjnych nie przewidziano posiłku. 

Jeżeli nie akceptujesz powyższego regulaminu, nie zgłaszaj się do udziału w zawodach. 



 

 
- 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 zawodnik nie zostanie dopuszczony  
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 jeden zawodnik 
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. 


