Okręgowa Komisja Sportowa PZW w Gdańsku zaprasza na
zawody wędkarskie w DYSCYPILNIE SPŁAWIKOWEJ
GRAND PRIX OKRĘGU GDAŃSKIEGO PZW, 2021

Informacje dotyczące zawodów:
I GPx Okręgu „Puchar Prezesa”
- 23 maja 2021
Miejsce zawodów – Kanał Jagielloński, Bielnik
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne opłaty za wędkowanie na wodach Okręgu
Elbląskiego.
II GPx Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego - 8 sierpnia 2021 r.
Miejsce zawodów: rzeka Wisła, miejscowość Szewce
Zbiorka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
III Grand Prix Okręgu - 5 września 2021 r.
Miejsce zawodów: Kanał Śledziowy
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą:
• w kategorii seniorów - w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
o Drużyna składa się z 3 seniorów.
• w kategoriach kobiet, juniorów (U20), młodzieży (U25), kadetów (U15) oraz
weteranów (55+) i (65+) - w klasyfikacji indywidualnej.
Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum
5 drużyn.
Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu.
Do klasyfikacji Rocznej Wędkarza Roku zalicza się łącznie 5 tur zawodów, czyli
3 tury Grand Prix Okręgu oraz 2 tury Mistrzostw Okręgu.
Zawody będą rozgrywane w oparciu o zapisy „Regulaminu rozgrywania zawodów z cyklu
Grand Prix i Mistrzostw Okręgu”.

Losowanie
1. Losowanie sektorów/stanowisk nastąpi komisyjnie w siedzibie Zarządu Okręgu na dwa dni
przed każdą turą zawodów.

2. Numery sektorów i stanowisk będą podawane zawodnikom przez Komisję Sędziowską w
punkcie sędziowskim przy wjeździe na łowisko, gdzie również będą wydawane
identyfikatory trenerów.
3. Po wjeździe na łowisko, zawodnik zatrzymuje się na wysokości swojego stanowiska i czeka
na sygnał zezwalający na wejście.

ZGŁOSZENIA I WPŁATY
Zgłoszeń dokonują koła lub kluby należące do struktur Okręgu Gdańskiego PZW,
na obowiązującym druku /do pobrania ze strony www.pzw.gda.pl/
Termin zgłoszeń i wpłat – do 14 maja 2021 r.
na adres e-mail:
pzw@pzw.gda.pl
Opłata startowa za cały cykl zawodów Grand Prix wynosi:
- dla zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 90,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 120,- zł ( z VAT)
Startowe należy wpłacić na konto Okręgu w Gdańsku:
nr: 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38
tytuł płatności: „Spławik GPO – nazwisko zawodnika/ów”.
Istnieje możliwość startu w jednych zawodach z cyklu Grand Prix, jednakże warunkiem jest
dokonanie zgłoszenia na piśmie, na co najmniej 7 dni przed zawodami i wpłata kwoty w
wysokości:
- dla zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 40,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 50,- zł (z VAT)
Zgromadzona suma z wpłat (z wyjątkiem VAT) w całości będzie przeznaczona na bony
upominkowe dla zwycięzców Grand Prix Okręgu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. W dniu zawodów będą obowiązywały wszystkie aktualne obostrzenia związane z pandemią Covid19 wynikające z rozporządzeń rządowych.
2. Uczestnicy zawodów mają obowiązek przestrzegania aktualnych obostrzeń oraz posiadać
odpowiednie środki sanitarne.
2. W trakcie ważenia na stanowisku mogą przebywać tylko: zawodnik z danego stanowiska lub jego
trener, sędziowie, obsługa medialna.
3. W przypadku braku możliwości organizacji zawodów ze względu na uwarunkowania związane z
pandemią, organizator zwróci wszelkie opłaty startowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w zależności od sytuacji epidemicznej
kraju.
5. Wszelkie informacje dotyczące zawodów będą publikowane na stronie Okręgu www.pzw.gda.pl

Trener dyscypliny spławikowej
Wiesław Piasecki

Wiceprezes ds. sportu
Krzysztof Horoszkiewicz

