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Komunikat nr 1 –WARUNKOWY- 

Spinningowe Teamowe Grand Prix Polski 2021 

„Puchar Firmy Dragon” 

Rzeka Nogat miejscowość Jazowa.  

 

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW  

w Warszawie, organizuje  w dniach 21-23.05.2021 r. Spinningowe Teamowe zawody 

zaliczane do  Grand Prix Polski 2021 o „Puchar Firmy Dragon”.  

 

 

I. Informacje organizacyjne: 
Ostateczna decyzja co do organizacji  zawodów będzie uzależniona od aktualnej sytuacji 

epidemicznej w kraju i rozporządzeń Rady Ministrów RP w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jeśli 

w ich świetle zawody będą mogły być organizowane w dniu 21-23 maja 2021 r,  w terminie 

do dnia 10 maja 2021 r. zostanie opublikowany komunikat nr 2 w którym przedstawimy 

szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów w sytuacji pandemii, zgodnie ze 

zmianami w ZOSW przyjętymi na posiedzeniu ZG PZW w dniu 27.03.2021 r. Komunikat nr 

1 publikowany jest informacyjnie w celach logistyczno-treningowych. Informujemy 

jednocześnie, że w przypadku braku możliwości organizacji zawodów ze względu na 

uwarunkowania związanie z pandemią Covid-19 organizator zwróci wszelkie opłaty startowe 

przekazane na konto organizatora. Kwota startowego i termin wpłaty zostanie podany w 

komunikacie nr 2. Nie będą zwracane żadne inne koszty poniesione przez zawodników / 

treningi, hotele itp./ 

 

II. Zasady sportowe: 

1. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji teamów zgodnie z Zasadami Organizacji 

Sportu Wędkarskiego w PZW część II.3. Wymiary ryb zaliczane do punktacji zgodne 

z ZOSW.  

2. Teren zawodów i charakterystyka łowiska: 

 Sektor – rzeka Nogat od km 40 ( ok. 2 km poniżej śluzy w Kopanowie) do km 56 

(stara przeprawa promowa - ok. 500 m od slipu w górę rzeki do tablicy 56 km) 

 Kanał Cieplicówka jest wyłączony z zawodów. 

 Organizator przewiduje dwa miejsca wypłynięcia w sektorze:  

  A – 45 km rzeki (z wody) – powyżej mostu na trasie S7 

  B – 46 km rzeki (z wody) – poniżej mostu w Jazowej 

 

Rzeka Nogat posiada głębokość do 4 m, z licznymi wypłyceniami, zakolami  

i pozostałościami ostróg. Brzegi porośnięte trzciną, wypłycenia  z kaczeńcami  

i nenufarami. Dominujące, drapieżne gatunki ryb to: okoń, szczupak, boleń, jaź, kleń.  

3. Maksymalna moc silników na rzece Nogat nie jest określona. W obrębie miejsc 

wypływania A i B obowiązuje strefa wolnego wypływania – max. prędkość do      5 

km/h. W związku z charakterystyką łowiska, zaleca się przemieszczanie łodzi po torze 

wodnym. 

4. Oficjalny trening w sektorze zostanie określony w komunikacie nr 2. 

5. Zezwolenia na wędkowanie w zawodach będą się znajdowały w biurze zawodów. 
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6. W zawodach prawo startu mają teamy z listy uprawnionych do startu w GRAND 

PRIX POLSKI w 2019 r. zatwierdzonej przez Główny Kapitanat Sportowy.  

Lista zgłoszonych teamów do GPP 2019 do startu znajduje się na stronie: 

http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19757/dyscyplina_spinningowa 

7. Losowanie numerów startowych, na podstawie zgłoszeń teamów, zostanie 

przeprowadzone na odprawie technicznej przeprowadzonej online w dniu 

poprzedzającym zawody. Wylosowane numery startowe teamów są jednoczesne z 

przydzieleniem miejsca do wypłynięcia w sektor. Teamy otrzymają wylosowane 

numery startowe do przyklejenia na jednostki pływające. 

8. Zawodnicy teamów zobowiązani są do przetrzymywania złowionych ryb w siatce lub 

innym pojemniku, do przechowywania ryb w dobrej kondycji, do czasu podpłynięcia 

sędziego kontrolnego. 

9. Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony ze 

sztywną podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i musza być wyposażone w sprzęt 

ratunkowy i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi śródlądowej. 

10. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników 

– przed i po każdej turze zawodów. 

 

III. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników ze względu na pandemię Covid-19 

organizator odstępuje w tych zawodach od organizowania posiłków. Wobec 

powyższego zostanie odpowiednio pomniejszona opłata startowa, a zawodnicy 

wyżywienie  i zakwaterowanie organizują we własnym zakresie. 

 

 

IV. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: 

Sędzia Główny – Maciej Smilgin SKK 

Z-ca Sędziego Głównego – Sławomir Perzyński SKK 

Sędzia Sekretarz – Franciszek Kuczek SKK 

Sędzia Sektorowy – Ryszard Kisiel SKK 

 

 

V. Uwagi końcowe: 

1. Mapa sektora z miejscami wypłynięcia zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Okręgu PZW w Elblągu www.pzw.elblag.pl,  w komunikacie nr 2. Telefony 

kontaktowe: Przemysław Klarecki – 696 443 582, Iwona Smilgin – 500 077 670 

2. Godzinowy harmonogram zawodów zostanie podany w komunikacie nr 2. 

 

 

Wiceprezes ds. Sportu ZO  

 

            Przemysław Klarecki 
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