
Komunikat - sprawy sportowe. 

Zmianie ulega zapis części opisowej okręgowych imprez sportowych na rok 2021 dyscyplina spławikowa pkt.2  

w części dotyczącej prawa startu w zawodach Mistrzostw Okręgu w kat. seniorów dopisuje się podpunkt:  

„członkowie drużyn I ligi spławikowej 2021, pod warunkiem że startowali w składzie drużyn we wszystkich turach 

zawodów I ligi spławikowej rozegranych przed datą Mistrzostw Okręgu 2021.  

Zapisy dotyczące w/w punktu, oraz punktu dotyczącego pierwszych 30 zawodników z klasyfikacji GPO 2019 nie 

dotyczą zawodników którzy w Mistrzostwach Koła 2021 zdobyli tytuł Mistrza Koła lub I vicemistrza koła  

i zrzekli się prawa startu w MO 2021 kolejno na rzecz I-go lub II-go vicemistrza koła”  

 

 

Termin Karpiowych Mistrzostw Okręgu 2021 które planujemy rozegrać po raz pierwszy, ustalony 

został na 3-5 wrzesień 2021 r. Miejsce zawodów Zb. Dzierżno Duże. 

W najbliższym czasie ukaże się komunikat określający kto i na jakich zasadach będzie miał prawo 

startu w tych zawodach. 

 

Zgłaszanie zawodników do zawodów okręgowych (GPO, MO i towarzyskie 

Przedłuża się termin zgłaszania drużyn i zawodników indywidualnych do zawodów I ligi spławikowej  

do 31 marca 2021 r. 

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Katowicach, informuje że w chwili obecnej planowane jest rozegranie 

wszystkich zawodów umieszczonych w Kalendarzu imprez sportowych Okręgu PZW w Katowicach w 2021, 

jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta indywidualnie przed poszczególnymi zawodami w formie 

komunikatu w zależności od aktualnie obowiązujących ograniczeń prawnych zwiazanych z pandemią SARS-Cov-2 

oraz z warunkami pogodowymi. 

W związku z powyższym, od 1 marca będzie możliwość zgłaszania zawodników do startu we wszystkich 

zawodach w cyklu Grand Prix Okręgu, Mistrzostw Okręgu i zawodów towarzyskich we wszystkich dyscyplinach  

i kategoriach. 

Zgłoszeń i opłat na zawody można dokonywać na dwa sposoby: 

1. Poprzez zgoszenie i opłatę za zawodnika (drużynę) w kasie biura ZO PZW w Katowicach.  

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w formie imiennej, czyli podczas zapisu należy podać imię i nazwisko 

zawodnika za którego opłata jest wnoszona. Jeżeli zgłoszenie dotyczy drużyny, to należy podać imienny 

skład osobowy całej drużyny. Zgłoszenia bez podania danych zawodnika nie będą przyjmowane. Wyjątek 

stanowi opłata na Mistrzostwa Okręgu, jeżeli jest dokonywana przed rozegraniem Mistrzostw Koła  

a dotyczy tylko Mistrza Koła. 

2. Poprzez przelew bankowy na konto Okręgu PZW w Katowicach.  

Nr konta: 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 

W takim przypadku w tytule przelewu musi być wpisana nazwa lub nr koła PZW, imię nazwisko zawodnika 

(lub zawodników) nazwa i data zawodów których opłata dotyczy. Następnie potwierdzenie wykonania 

przelewu należy przesłać na adres email: sport@opzw.webserwer.pl 
w tytule wiadomości wpisując :Opłata startowa. 

Jeżeli opłata będzie dotyczyć kilku zawodów, w tytule przelewu wpisujemu: nazwę lub nr koła PZW, imię 

nazwisko zawodnika (lub zawodników), a zawody których opłata dotyczy (nazwa i data) muszą być 

wypisane w treści wiadomości. Brak podania którychkolwiek z w/w danych będzie skutkowało nie 

wpisaniem zawodnika na listę startową do momentu uzupełnienia braków w zgłoszeniu. Jeżeli wadium  

na MO jest płacone przelewem, w tytule musi być to wyraźnie zaznaczone z wyszczególnioną kwotą 

wadium. Brak wyszczególnienia kwoty wadium w tytule przelewu będzie skutkowało tym,  

że kwota wadium  nie będzie mogła zostać zwrócona. 

 

mailto:sport@opzw.webserwer.pl


W zawodach Mistrzostw Okręgu, oprócz zgłoszenia i opłaty startowej oraz wadium, wymagane jest skuteczne 

dostarczenie właściwie wypełnionego protokołu z Mistrzostw Koła. Dopuszcza się przesłanie skanu protokołu  

na adres email, ale musi być on podpisany przez sędziego głównego oraz oznaczony pieczęcią koła. 

 

Nowością będzie fakt, że listy zgłoszonych do zawodów będą dostępne na stronie internetowej okręgu w zakładce  

zgłoszenia do zawodów 

Listy będą aktualizowane na bieżąco i każdy zainteresowany będzie miał pełny wgląd czy wszystkie procedury 

wymagane do startu w zawodach zostały wykonane, a w przypadku braków lub błędów będą mogły zostać 

natychmiast poprawione. 

 

Zawodnik który będzie zmuszony zrezygnować ze startu w zawodach będzie mógł tego dokonać z pełną 

gwarancją zwrotu opłaty startowej (a w MO także kaucji) jeżeli rezygnacja nastąpi przed zamknięciem listy 

zgłoszeń. Termin zamknięcia listy będzie wyraźnie oznaczony. Rezygnacja po zamknięciu listy, ale tylko na 24 

godziny przed losowaniem, będzie możliwa po skutecznym powiadomieniu sędziego głównego oraz okazaniu 

dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność (L4 lub decyzja administracyjna o kwarantannie lub izolacji). Data  

i godzina losowania oraz nr tel do sędziego głównego lub organizatora będzie podany w komunikacie zawodów,  

a także na liście zapisów do zawodów. Na 24 godziny przed losowaniem rezygnacja ze startu w zawodach nie jest 

już możliwa, natomiast możliwa będzie zamiana na innego zawodnika pod warunkiem że posiada on uprawnienia 

do startu w zawodach. 

 

W przypadku odwołania zawodów w przyczyn niezależnych od organizatora mają prawo zwrotu w całości 

wniesionych opłat startowych (oraz kaucji w MO). Zwroty będą dokonywane tylko na wyraźne zlecenie 

zainteresowanego. Zwrot będzie dokonywany w sposób adekwatny do wpłaty: czyli w kasie, jeżeli wpłata była 

dokonana w kasie, lub przelewem jeżeli w taki sposób dokonano zgłoszenia i opłaty. Zwrot może być wykonany 

tylko na konto z którego dokonano opłaty. 

 

Sprawy sędziowskie 

Okręgowe Kolegium Sędziowskie PZW w Katowicach, informuje że w 2021 roku ważne są wszystkie licencje 

sędziów dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej klasy podstawowej i okręgowej, przedłużone w 2020 r.  

W 2021 roku na zawody sędziów wędkarskich obowiązują imienne zaproszenia wydane w 2020 r. 

https://drive.google.com/drive/folders/1K9HzF8CE8iZJx8iOTDO77l90duHFxlYU?usp=sharing

