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Komunikat nr 2 
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, po  ukazaniu się komunikatu GKS  o rozpoczęciu sezonu 
zawodniczego na szczeblu krajowym od dnia 8 maja 2021 r. potwierdza 
organizację  w dniach 22-23.05.2021 r. Spinningowych Teamowych  Grand Prix 
Polski 2021 o „Puchar Firmy Dragon”.  

 
 
1. Informacje organizacyjne: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie ZOSW cz. II.3 oraz obowiązującymi 
przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. z późn. zmianami 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii i tak: 
- losowanie numerów łodzi będzie przeprowadzone zdalnie.  
Wyniki losowania jak również wyniki zawodów będą publikowane na stronie 
https://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24703/puchar_dragona_2021 
- zawodnicy po przyjeździe na teren zawodów od razu udają się do swoich łodzi 
- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie teamy, które zajęły 3 
pierwsze miejsca ( po jednym przedstawicielu teamu) 
- środki do dezynfekcji rąk zostaną dostarczone na łodzie zawodników i sędziów 
- obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania miedzy uczestnikami odległości min. 1,5 m 
Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia stanowiącej 
załącznik nr 4a do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW część II.3, w 
nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2021 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu ul. 
Sukiennicza 10, e-mail – sport@pzw.elblag.pl. 
Opłatę startową od teamu w wysokości 500 PLN + VAT = 615 PLN należy wpłacić na 
konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg  
42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem GPP Puchar Firmy Dragon 2021 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2021 r. Teamom, które dokonały 
zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w 
zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. 
Potwierdzenie wpłaty na zawody proszę przesłać mailem na sport@pzw.elblag.pl.  
2. Informacje sportowe: 
- organizator nie przewiduje oficjalnego treningu w piątek przed zawodami 
- możliwość treningu do niedzieli 16.05.2021 po wykupieniu zezwoleń poprzez stronę 
internetową www.pzw.elblag.pl. 
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3. Program godzinowy zawodów: 
22.05.2021 r. – sobota 
8.00  pobranie kart startowych, 
8.30  wypływanie teamów z punktów A i B 
9.00 – 16.00 I tura zawodów . 
do 16.00 zdawanie kart startowych  
17.00  ogłoszenie wyników I tury 
 
23.05.2021 r. – niedziela 
7.00   pobranie kart startowych, 
7.30  wypływanie teamów z punktów A i B 
8.00 – 15.00 II tura zawodów 
do 15.30 zdawanie kart startowych  
16:30 ogłoszenie nieoficjalnych wyników II tury i końcowych, wręczenie 

nagród . 
 
Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. 

 
Informujemy, że w Komunikacie nr 3, który ukaże się do 18 maja  2021 zostaną 
opublikowane informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia odprawy technicznej przed 
zawodami oraz mapka sektora wraz z zaznaczonymi punktami wypływania łodzi.  

 
 

 
 

Wiceprezes ds. Sportu ZO  

 

            Przemysław Klarecki 
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