
                                                                        

 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

OKRĘG GORZÓW WIELKOPOLSKI 

 

Komunikat nr 1 

Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych 

„Puchar Słubic 2011” 

zaliczanych do Grand Prix Puchar Polski na 2011 rok 

 

Wędkarski Klub Sportowy ORFA w Słubicach pod auspicjami Okręgu PZW w Gorzowie 
Wielkopolskim, na zlecenie Zarządu Głównego PZW, organizuje w dniach 9-11.09.2011r. 

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE  „PUCHAR SŁUBIC 2011”. 
 
ZASADY SPORTOWE 
1.Zawody te zaliczane są Grand Prix Polski na 2011 rok.   
2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu  
Kwalifikowanego i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, metodą na „żywej rybie”, w 
dwóch siedmiogodzinnych turach.  
3. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do przechowywania ryb w dobrej kondycji.  
4. Dopuszcza się brodzenie do wysokości woderów. 
5. Zakaz używania spodnio butów.  
6. Wymagane jest aktualne badania lekarskie. 
 
Ryby dopuszczone do punktacji i ich wymiary ochronne: 

* szczupak, sandacz 50 cm 

* boleń 40 cm 

* kleń, jaź  25 cm 

* okoń 18 cm 

*sum 70 cm 

*brzana 40 cm 

TRENING: 

Dopuszcza się trening na sektorach do dnia 04.09.2011 oraz poza terenem sektorów do 
dnia 09.09.2011, po opłaceniu stosownych opłat okręgowych. W dniu 04.09.2011 
dopuszcza się trening, na terenie sektorów zawodów, w ramach opłaty startowej. Nie 
stosowanie się do określonych w niniejszym komunikacie warunków treningu, skutkować 
będzie niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach, bez zwrotu opłaty. 

 

 



MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane wyłącznie na rzece Odra, łowienie w „odciętych” bajorkach i 
dołkach jest nie dopuszczalne. 

 

Sektory – mapki sektorów zostaną zamieszczone na stronie www.gorzow.pzw.org.pl  w 
ciągu 7 dni od w komunikacie nr 2 , oraz otrzymają je wszyscy zawodnicy, przy rejestracji. 

Sektor A – Nowy Lubusz 

Sektor B - Górzyca 

W zależności od ilości zawodników, istnieje możliwość przedłużenia sektorów, w obie 
strony. 

Miejsce zakwaterowania: 

Bazą i biurem zawodów oraz miejscem zakwaterowania będzie  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach 
ul. Sportowa 1, 69 -100 Słubice 

http://osir.slubice.pl/ 

Posiłki wg minutowego harmonogramu zawodów. 

Parking na terenie ośrodka monitorowany i strzeżony, bezpłatny.  

Dojazd na łowiska we własnym zakresie. 

Wcześniejszy przyjazd i pobyt w ośrodku na koszt uczestnika, wg cennika hotelu. 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH: 

*Wpłacenie opłaty startowej na konto Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2011 roku, koniecznie z dopiskiem 
„Puchar Słubic 2011”. 

Nr konta: PKO BP II / O GORZÓW WLKP.  45 1020 1967 0000 8802 0038 4545 

1. * Przesłanie pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru, termin jak wyżej. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

 Okręg PZW w Gorzowie  Wlkp. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28 / 30, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 

lub drogą elektroniczną: zopzw@pzw.gorzow.pl 

2. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

3. Okręgom, klubom, zawodnikom, którzy wnieśli opłaty a z różnych przyczyn nie 
będą uczestniczyć w zawodach organizator nie zwraca poniesionych kosztów. 

Koszt zawodów: 

 Opłata startowa wynosi 260 zł 

 Opłata za nocleg i wyżywienie w tym impreza integracyjna wynosi 220 zł. 

* (taka sama opłata za osobę towarzyszącą) 

 Pełna opłata startowa + nocleg, wyżywienie i gadżety wynosi 480 zł. 

 

http://osir.slubice.pl/


W sprawach organizacyjnych proszę się kontaktować: 

Grzegorz Słowik, Prezes KWS ORFA, tel. kom. 695 198 335 

Łukasz Filip, Wiceprezes KWS ORFA, tel. kom. 794 943 835 

Poczta elektroniczna: orfaslubice@vp.pl 

Więcej informacji na stronie: http://www.pzw.org.pl/wksorfa/  

 

MINUTOWY PROGRAM ZAWODÓW 

09.09.2011 (piątek)  

15.00 – 18.00 – przyjmowanie zawodników i kwaterowanie ekip 

19.00 – 20.00 - kolacja 

20.00 - odprawa kierowników drużyn 

10.09.2011(sobota) 

5.00 – 5.50 - śniadanie 

6.10 – 7.00 - dojazd na sektory 

7.00 – 7.30 - czas dojścia na łowisko 

7.30 -14.30 - tura zawodów 

14.30 – 14.45 - zdanie kart startowych sędziom 

15.00 - powrót z łowiska 

15.30 - 16.30 - obiad 

19.00  - kolacja - impreza integracyjna przy grillu  

11.09.2011(niedziela) 

5.00 – 5.50 - śniadanie 

6.10 – 7.00 - dojazd na łowisko na sektory 

7.00 – 7.30 - czas dojścia na łowisko 

7.30 -14.30 - tura zawodów 

14.30 – 14.45 - zdanie kart startowych sędziom 

15.00- powrót z łowiska 

15.30 - 16.30 - obiad 

17.00 - zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie  

 pucharów, medali, nagród oraz losowanie nagrody 

 niespodzianki z pośród wszystkich uczestników 

zawodów. 

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie: www.pzw.gorzow.org.pl 

 

Organizator: 

Okręg PZW w Gorzowie Wlkp. 

2011 r. 
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