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Patronat Prezydenta M. Przemyśla

KOMUNIKAT

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH Grand Prix Polski 2019

U15 i U20 „ Pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla”

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

Warszawie organizuje w dniach 31 maja – 02 czerwca 2019 roku Ogólnopolskie Zawody Spławikowe

GPP U15 i U20. 

Zawody odbywają się pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla–Pana Wojciecha Bakuna.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch trzygodzinnych turach w klasyfikacji indywidualnej, plus

obowiązkowy trening, zgodnie z ZOSW. W kategoriach wiekowych: kadeci U15 i juniorzy U20 

Zawodnicy  muszą  posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  legitymację  członkowską  z

opłaconymi składkami na 2019 rok, a zawodnicy kategorii U20 dodatkowo licencję sportowca. 

Zawodnicy  kategorii  U15  muszą  mieć  obowiązkowo  indywidualnego  opiekuna  podczas

trwania zawodów. 

Wymiary  ryb  łowionych  podczas  zawodów  będą  na  podstawie  „Rozporządzenie  Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,

hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie” z próżniejszymi zmianami.

Koszt uczestnictwa w zawodach: 

 startowe od zawodnika   230 zł     

 osoba towarzysząca (trener/opiekun)   80 zł     

Wpłaty startowego należy dokonać na konto Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w

Przemyślu w banku 

Santander Bank Polska S.A.O/Przemyśl nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489

z dopiskiem Ogólnopolskie Zawody Spławikowe GPX U15 i U20



Pisemne zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres Okręgu PZW w Przemyślu 

e-mail;  pzwprzemysl@poczta.onet.pl     w  tytule  wiadomości  napisać  „Ogólnopolskie  Zawody

Spławikowe GPX U15 - U20” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  08.05.2019 r. na załączonym

druku.

Zgłoszenia do zawodów są dostępne na stronie internetowej:

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody

Kontakt tel. Biuro Okręgu -  16 678 57 69  lub Vice Prezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Adam

Działo – Tel. 532 594 884 

Główna Komisja Sędziowska 

1. Sędzia główny – Kol. Marceli Czerwiński

2. Z-ca sędziego głównego – Kol. Teresa Czerwińska

3. Sędzia sekretarz – Kol. Bogusław Stadler

4. Sędziowie Sektorowi – Zbigniew Żak, Jacek Bukowy, Tadeusz Stadnik, Kazimierz 

   Zielonka

Informacje dodatkowe:

1. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. 
Proponowane; Hotel Accademia ,

Hotel „Accademia” w Przemyślu (centrum Miasta) Wybrzeża M.J. Piłsudskiego 4 

37-700 Przemyśl tel. 16-676-11-11 fax.16-676-11-13
e-mail: przemysl@hotelaccademia.pl     
Rezerwacja pokoi w hotelu do dnia 15 maja 2019 (w miarę posiadanych miejsc)
Pokój 2 osobowy ze śniadaniem - cena 140 zł/doba
Pokój 1 osobowy ze śniadaniem - cena 100 zł/doba
Osoby  indywidualne  rezerwujące  pokoje  otrzymają  f-rę  na  usługę  hotelową  
brutto.

2. Ubezpieczenie zawodników na czas trwania zawodów zapewnia organizator. 

3. Okręgi, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę , a zawodnicy z różnych przyczyn
nie będą brali udziału w zawodach, organizator nie zwróci opłaty startowej. 

4. Organizator zapewnia posiłek po każdej turze zawodów dla zawodników i opłaconych
trenerów (opiekunów) 

5. Podczas nieobowiązkowego, czwartkowego treningu będzie obowiązywały tylko dwa
sygnały /rozpoczęcie i zakończenie i nie obowiązuje losowanie treningu. 

6. Podczas,  piątkowego treningu  będą  obowiązywały  dwa  sygnały  rozpoczęcie  i
zakończenie  treningu.  Po  sygnale  „Koniec  Treningu” zawodnicy  i  trenerzy
obowiązkowo opuszczają  teren  łowiska.  (przedłużenie  treningu  może  spowodować
pkt-y karne dla zawodnika dotyczy trenerów i opiekunów tego zawodnika). 

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
mailto:pzwprzemysl@poczta.onet.pl


7. Podczas zawodów ogranicza się ilość zanęty do 14 litrów na zawodnika na turę  .  
(  ilość zanęt ogranicza się ze względu na małą przepustowość wody)  

8. Łowisko jest zamknięte od poniedziałku 27 maja 2019  do środy 29 maja 2019.  
9. Trening dopuszczony jest tylko w czwartek (nieobowiązkowy) i w piątek.  

10. Sponsorami zawodów są:

Bogusław Brud Firma „BOLAND”

Krzysztof Kałużny – Firma Match PRO



PROGRAM ZAWODÓW

Czwartek 30.05.2019r./nieobowiązkowy trening /

 godz. 10:00 – 13:00 nieobowiązkowy trening na łowisku. 

Piątek 31.05.2019r. / trening /
 godz. 9:00 – 14:00 zgłaszanie zawodników w biurze na łowisku 

 godz. 10:00 – 13:00  trening na łowisku (posiłek na terenie łowiska) 

 godz. 14:30 – oficjalne otwarcie zawodów w miejscowości Hermanowice – teren zawodów

 godz. 15:00 – odprawa, w tym losowanie sektorów na dwie tury zawodów – teren z zawodów

Sobota 01.06.2019r. /I tura zawodów/
 godz. 7:15 – losowanie stanowisk w sektorach 

 godz. 8:00 – I sygnał - wejście na stanowiska 

 godz. 8:35 - II sygnał – 5 minut przed kontrolą zanęt 

 godz. 9:50 - III sygnał – nęcenie zanętą ciężką 

 godz. 10:00 - IV sygnał – rozpoczęcie I tury zawodów 

 godz. 12:55 – V sygnał – 5 minut do końca I tury 

 godz. 13:00 - VI sygnał - zakończenie I tury 

 godz. 13:45 – publikacja wyników I tury / posiłek na łowisku 

Niedziela 2.06.2019r. /II tura zawodów/
 godz. 7:15 – losowanie stanowisk w sektorach 

 godz. 8:00 – I sygnał - wejście na stanowiska 

 godz. 8:35 - II sygnał – 5 minut przed kontrolą zanęt 

 godz. 9:50 - III sygnał – nęcenie zanętą ciężką 

 godz. 10:00 - IV sygnał – rozpoczęcie II tury zawodów 

 godz. 12:55 – V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

 godz. 13:00 - VI sygnał - zakończenie zawodów 

 godz. 14:30 – posiłek, ogłoszenie wyników zawodów, 

 ok. godz. 15.00 -  oficjalne zamknięcie zawodów  - teren zawodów. 


