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K O M U N I K A T  N R 1 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku informuje, że na zlecenie 
Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 

11 - 13 czerwca 2021 r. 
 

Zawody Spławikowe Grand Prix Polski „Puchar Trapera” 
na rzece Wiśle 

 
Główny sponsor zawodów 

 
 
Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, 
zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz.II.2. 
Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm.  w 
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących  
w wodzie. 
 
W zawodach prawo startu mają uprawnione drużyny oraz zawodnicy indywidualni zgodnie z 
listami zamieszczonymi na stronie: 
http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa 
  
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2021 rok, 
licencję sportowca PZW i aktualne badania lekarskie. 
Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez 
organizatora, m.in. puchary, medale, dyplomy, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu 
zawodów, posiłków, licencji na połów w dniach zawodów.  
 
Imienne zgłoszenia zawodników należy dostarczyć do organizatora na druku  zgłoszenia w 
terminie do dnia 27 maja 2021 na adres: 
na adres e-mail:  pzw@pzw.gda.pl 
 
Karty zgłoszenia zawodników można też pobrać na stronie 
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody 

http://www.pzw.gda.pl/
http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa
pzw@pzw.gda.pl
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
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Wysokość opłat, które zawierają obowiązkowy podatek VAT wynosi: 
 startowe od zawodnika: 380,00 zł 
 od trenera lub osoby towarzyszącej: 60 zł

Opłaty proszę wpłacać: 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk 
Konto:  Bank Millennium S.A.  96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 

proszę w tytule dopisać nazwę klubu lub okręgu lub nazwisko 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Organizator nie pośredniczy i nie ponosi kosztów zakwaterowania i wyżywienia zawodników. 

I. Komisja Sędziowska: 
Sędzia główny – Mirosław Wiśniewski 
Z-ca sędziego głównego – Benedykt Szachraj 
Sekretarz – Henryk Lademan 
Sektorowi: Jerzy Jankowski, Marek Biernacki, Adam Cimek  

II. Teren zawodów i charakterystyka:
 Rzeka Wisła na odcinku Przegalina - Szewce oraz Drewnica - ku ujściu, 
- głębokość zmienna od 3 do 6 m, 
- rybostan: leszcz, płoć, jaź, kleń, boleń, krąp, certa, ukleja, okoń, 
- uciąg wody od 3 g do 25 g, 
- brzeg kamienisty. 
- Sektory seniorów A.B.C lewy brzeg Wisły, Szewce, Przegalina. 
- Sektory U25  D na prawym brzegu Wisły m. Drewnica 
- Sektory kobiet   E na prawym brzegu Wisły m. Drewnica  

Łowisko rezerwowe: Kanał Śledziowy i Piaskowy w miejscowości Trzcinisko, gmina Cedry 
Wielkie 

III. Inne Informacje:
1. Informujemy, że w komunikacie nr 2, który zostanie opublikowany na początku

czerwca br. zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów
zależne od aktualnie obowiązujących ograniczeń dotyczącej pandemii SARS-CoV-2
oraz program godzinowy zawodów.

2. W przypadku braku możliwości organizacji zawodów ze względu na uwarunkowania
związane z pandemią SARS-CoV-2  organizator zwróci opłaty startowe przekazane na
konto organizatora.

3. Telefony kontaktowe:
Krzysztof Horoszkiewicz  tel. 502 175 663,     Ilona Karkocka tel. 668 015 971

Wiceprezes ds. Sportu  
Okręgu PZW w Gdańsku 
Krzysztof Horoszkiewicz 

Załącznik: mapka łowiska 
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