
 

 
Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego PZW  

Morskie brzegowo-plażowe 
Karwia, 23 – 24 kwietnia 2022 r. 

 
  
Koło PZW nr 68 „Belona” Puck na zlecenie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku 
organizuje  Morskie Mistrzostwa Okręgu brzegowo-plażowe 2022 (surfcasting) 
 
Tura I: 23 kwietnia:  łowisko: plaża Karwia  

 
Tura II: 24 kwietnia:  łowisko: plaża Karwia 
 
Biuro Mistrzostw oraz miejsce otwarcia i zakończenia: Remiza OSP Karwia – wejście na 
plażę nr 45. 
 
Zawody zostaną rozegrane w kategorii indywidualnej i drużynowej, zgodnie z Zasadami 
Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW. 
 
Drużyna składa się z trzech seniorów reprezentujących jedno koło lub klub działające w 
strukturach Okręgu PZW w Gdańsku.  
Zawodnicy drużyn będą klasyfikowani również indywidualnie. 
 
W Mistrzostwach mogą startować tylko zawodnicy będący członkami Okręgu PZW 

w Gdańsku.  
Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie legitymację PZW z opłaconą składką 
członkowską na rok 2022 oraz aktualne zezwolenia do wędkowania na wodach 
morskich. 
Zdobywca tytułu indywidualnego Mistrza Okręgu uzyska prawo startu w Mistrzostwach 
Polski.  
Liczbę drużyn startujących w Mistrzostwach Okręgu określa się na: 

- minimum 5 drużyn - aby zawody zostały rozegrane, 
- maksymalnie 25 drużyn – z przyczyn logistycznych. 
O udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej. 

 
1. ZGŁOSZENIA i STARTOWE 
Pisemnych zgłoszeń, na obowiązującym druku (dostępnym do pobrania na stronie 
internetowej Okręgu), dokonują koła i kluby należące do struktur Okręgu Gdańskiego 
PZW do dnia 14 kwietnia. 
Jeżeli koło lub klub zgłasza więcej niż jedną drużynę, w zgłoszeniu należy zaznaczyć 
skład osobowy danej drużyny (używając cyfr rzymskich tj. Drużyna I, Drużyna II itd.) 
 
adres e-mail do zgłoszeń: pzw@pzw.gda.pl   
 
Opłata startowa za udział w Mistrzostwach wynosi: 70 zł – od zawodnika, 
 
Startowe należy wpłacić w terminie do dnia 14 kwietnia w biurze Okręgu lub na konto: 
PZW Okręg w Gdańsku nr: 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538  
tytuł płatności:  „Morskie + nazwisko zawodnika/ów”. 
 
Opłat startowego dokonują koła, kluby lub zawodnicy indywidualnie.  

mailto:pzw@pzw.gda.pl


Startowe przeznaczone jest na catering w każdej turze oraz zakup nagród dla 
najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej.  
Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału 
w zawodach. W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom 
przysługuje zwrot opłaty startowej. 
 
2. PROGRAM ZAWODÓW 

Tura I  

12;00 - zbiórka 
12;00 - 15;00 – otwarcie Mistrzostw, sprawdzenie obecności, losowanie sektorów i  stanowiska na 

obie tury, podanie numerów wejść na poszczególne sektory, przemieszenie się na łowisko,  

15;00 – sygnał I – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów 

16;00 – sygnał II – rozpoczęcie łowienia 

19;00 – 20;00 – catering dostarczony na łowisko 

20;55 – sygnał III – 5 minut do zakończenia łowienia  
21;00 – sygnał IV – zakończenie łowienia 

21;00 – 22;00 – mierzenie ryb, obliczanie wyników 

22;00 – ogłoszenie wyników (Remiza) 

 

Tura II 
06;00 – sygnał I – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów 

07;00 sygnał II - rozpoczęcie łowienia 

9;30 – 10;00 – catering dostarczony na łowisko 

10;55 – sygnał III - 5 minut do zakończenia łowienia  

12;00 – sygnał IV - zakończenie łowienia 

12;00 – 14;00 – mierzenie ryb, obliczanie wyników 
14;00 – ogłoszenie wyników – Remiza w Karwii 

 

3. SPRZĘT i PRZYNĘTY  

3.1. W Mistrzostwach używa się tylko sprzętu o parametrach określonych w ZOSW dla dyscypliny 

surfcastingowej, z zastrzeżeniem iż wszystkie wędki używane do połowu muszą być uzbrojone w 

przypony z dwoma haczykami o rozwarciu nie większym niż 10mm (tzw. „flądrowe”). Nie wolno 

stosować przyponu z jednym hakiem oraz koszyków zanętowych.   

3.2. Dozwolone są tylko następujące przynęty naturalne: belona, krewetka, robak czerwony 

(dżdżownicowate), szprot, śledź.  

W przynęty każdy zawodnik zaopatruje się indywidualnie. 

 

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH 

W trakcie Mistrzostw do punktacji zaliczane są tylko niżej wymienione ryby od minimalnej 

długości: - gładzica – 25 cm       - stornia - 25 cm         - skarp (turbot) – 30 cm 

 

5. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

5.1. Na stanowisku może przebywać tylko zawodnik. 

5.2. Opuszczenie stanowiska w trakcie trwania tury możliwe jest tylko po uprzednim 

poinformowaniu sędziego. 

5.3. Prawo wejścia na stanowisko mają również sędziowie oraz obsługa medialna. 

5.4. W trakcie mierzenia ryb na stanowisku mogą przebywać tylko: zawodnik z danego 

stanowiska, sędzia, obsługa medialna. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie 

zawodów, o czym poinformuje odrębnymi komunikatami zamieszczanymi na stronie: 

www.pzw.gda.pl  

5.6. 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. 

 
Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Gdańsku 
trener  dyscypliny surfcastingowej 
Marek Biernacki 

http://www.pzw.gda.pl/

