
 

Uchwała nr 30/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 12.04.2021 

 

 

w sprawie: organizacji zawodów spinningowych z łodzi na zbiorniku nr 713 Dzierżno 

Duże  

 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

 § 1 

 

1. Dopuszcza możliwość organizowania przez Okręg PZW w Katowicach i jego 

jednostki organizacyjne, spinningowych zawodów wędkarskich z łodzi na zbiorniku 

nr 713  Dzierżno Duże po spełnieniu warunków określonych w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza się możliwość organizowania zawodów komercyjnych przez inne osoby 

(podmioty), które muszą uzyskać odrębną, pisemną zgodę na ich rozegranie w drodze 

uchwały podjętej przez Zarząd Okręgu lub Prezydium ZO. 

 

§ 2 

 

Gospodarzem zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże jest koło PZW nr 29 Dzierżno Duże powołane 

na mocy uchwały nr 66/2015 Prezydium ZO z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: utworzenia koła 

PZW w Taciszowie i uchwały nr 66/2015 Zarządu Okręgu z dnia 17.12.2015 r. w sprawie 

ustanowienia gospodarzy wód. 

§ 3 

 

Zobowiązuje organizatora zawodów do zamieszczenia ogłoszeń o zawodach i zamknięciu               

do wędkowania zbiornika Dzierżno Duże na stronach internetowych, tablicach 

ogłoszeniowych koła i na terenie zawodów oraz do utrzymania porządku w czasie trwania 

zawodów i po ich zakończeniu. 

§ 4 

 

Nadzór nad przestrzeganiem procedur organizacyjnych przejmuje Okręgowy Kapitanat 

Sportowy Zarządu Okręgu i Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże, każdy w swoim 

zakresie. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza  Dyrektorowi biura ZO i Zarządowi Koła PZW nr 29 Dzierżno 

Duże.  



 

 

§ 6 

 

Traci moc uchwała nr 61/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

09.05.2019 r. w sprawie organizacji indywidualnych i drużynowych zawodów spinningowych 

z łodzi na zbiorniku Dzierżno Duże   

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 8 

 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. Sportu               Prezes ZO     

 

             Bogusław Kossowski                                         Mirosław Iwański 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr 30/2021                                                                                                                               

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 12.04.2021 r. 

 

 

Zasady  

organizacji zawodów spinningowych z łodzi na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże  

 

 

§ 1 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach jest głównym użytkownikiem 

zbiornika Dzierżno Duże o powierzchni 615 ha położonego od dolnego stopnia jazu na rzece 

Kłodnica przy ul. Piaskowej w Gliwicach Łabędy, do górnego stopnia przelewu jazu 

spustowego, mającego charakter łowiska złów i wypuść. 

 

§ 2 

 

Na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże obowiązują następujące zasady organizacji zawodów 

spinningowych z łodzi: 

1) Dział sportu biura Zarządu Okręgu prowadzi ewidencję organizowanych zawodów 

spinningowych z łodzi i publikuje terminarz na stronie internetowej Okręgu PZW  

w Katowicach. 

2) Organizator zawodów mistrzowskich organizowanych przez Okręg PZW  

w Katowicach i jednostki terenowe zgłaszają rezerwację łowiska w terminie do 31 

stycznia każdego roku, poprzez zgłoszenie pisemne do terminarza imprez sportowych 

zbiornika nr 713 Dzierzno Duże prowadzonego przez dział sportu biura Zarządu 

Okręgu. 

3) Organizator zawodów po dniu 31 stycznia danego roku składa pisemny wniosek  

o rezerwację terminu zawodów do Okręgowego Kapitanatu Sportowego Zarządu 

Okręgu, który zawiera: 

a) proponowany termin zawodów wraz z podaniem charakteru zawodów 

(mistrzowskie koła, Grand Prix koła, komercyjne), 

b) planowana liczba uczestników i łodzi, 

 c) podaje osobę odpowiedzialną za organizację zawodów wraz z numerem 

kontaktowym,  

4) Okręgowy Kapitanat Sportowy wspólnie z Zarządem Koła nr 29 Dzierżno Duże 

opiniuje wniosek i przesyła w terminie do 30 dni do Zarządu Okręgu. Wniosek 

zaopiniowany negatywnie musi posiadać uzasadnienie o jego odrzuceniu. 

Zarząd Okręgu podejmuje stosowną decyzję.  

5) Warunkiem rozpatrzenia wniosku oraz rozegrania zawodów jest minimalna liczba 

łodzi/pontonów ze sztywną podłogą – 5 sztuk, spełniających wymóg długości 

powyżej 3,6 m.  

6) Zawody spinningowe z cyklu Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostw 

Okręgu, Grand Prix Okręgu odbywają się w pierwszej kolejności. 

7) Zawody spinningowe z cyklu mistrzostw Grand Prix Koła ujęte w terminarzu koła 

odbywają się w drugiej kolejności. 

8) Zawody spinningowe organizowane przez koła nie mogą kolidować z terminami 

zawodów określonych w pkt 6. 

9) Dopuszcza się zorganizowany trening przed zawodami mistrzowskimi na jeden dzień 

przed ich rozpoczęciem – trening nie dotyczy zawodów z cyklu Grand Prix Koła. 



 

10) Dopuszcza się rozegranie trzech zawodów spinningowych z łodzi w jednym czasie za 

pisemnym porozumieniem organizatorów tych zawodów do łącznej liczby 40 łodzi – 

zgoda uzależniona jest od liczby zadeklarowanych łodzi nie przekraczająca 

założonego powyżej limit. 

11) Gospodarz łowiska ma prawo do rozegrania maksimum 5 jednodniowych 

zawodów z cyklu Grand Prix Koła wciągu roku kalendarzowego, bez prawa 

wcześniejszego treningu. 

12) Pozostałe koła Okręgu PZW w Katowicach mają prawo do rozegrania maksymalnie 

trzech (3) zawodów jednodniowych w ciągu roku kalendarzowego, bez prawa 

wcześniejszego treningu. 

13) Podczas rozgrywania zawodów Mistrzostwa Koła i Grand Prix Koła, linia brzegowa 

zbiornika pozostaje otwarta dla amatorskiego połowu ryb. 

14) Organizator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku dopuszczenia do 

rozgrywania zawodów z naruszeniem przepisów. 

15) Na zawodach określonych w pkt 6 oraz Mistrzostwach Koła obowiązują wymiary 

ochronne ryb zgodnie z aktualnymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 

w dyscyplinie spinningowych, a na pozostałych zawodach zgodnie z ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach.  

16) Zasady bezpieczeństwa: 

a) łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,6 m oraz 

muszą być wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie  

z wymogami przepisów żeglug śródlądowej, 

b) za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiada kierownik jednostki 

pływającej, 

c) o dopuszczeniu jednostki pływającej do zawodów decyduje sędzia główny 

zawodów i organizator. 

17) Prezydium Zarządu Okręgu w przypadkach szczególnych uwzględniający interes 

wędkarzy może zmienić jednorazowo zapisy niniejszej uchwały na potrzeby 

konkretnych zawodów. 

18) W sprawach nie ujętych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy zawarte          

w aktualnych Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW w dyscyplinie 

spinningowej. 

 

 

§ 3 

 

1. Okręgowy Kapitanat Sportowy (OKS) wspólnie z działem sportu biura ZO PZW  

w Katowicach pełni pieczę i nadzór organizacyjny i merytoryczny korzystania  

ze zbiornika Dzierżno Duże we współpracy z gospodarzem łowiska. 

2.  Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże  

są zobowiązane do aktywnej współpracy z etatową Strażą Rybacką Okręgu PZW  

w Katowicach oraz Społeczną Strażą Rybacka koła PZW nr 29 Dzierżno Duże. 

 

 

 

        Prezydium ZO PZW 

                w Katowicach 

 

 


