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                          Załącznik do uchwały nr 03/IV/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r. 

 

Regulamin 

dofinansowania startu zawodników w cyklu Młodzieżowym Grand Prix Polski (MGPP)  

w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze 

 

1. Regulamin dotyczy startu zawodników w cyklu imprez MGPP w danym roku 

kalendarzowym. 

2. Dofinansowanie udzielane jest przez Okręgową Komisje ds. Młodzieży (OKM) z budżetu 

Komisji, zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu, dla dwóch najlepszych zawodników (jeden 

w kat. U-14 i jeden w kat. U-18) cyklu Młodzieżowego Pucharu Okręgu (MPO)  

w roku poprzedzającym cykl MGPP. 

3. W przypadku rezygnacji najlepszego zawodnika z możliwości startu w MGPP, propozycję 

składa się następnemu w kolejności, aż do szóstego miejsca w klasyfikacji indywidualnej 

MPO.  

4. Zawodnik, który będzie reprezentował Okręg PZW w MGPP akceptuje regulamin i składa 

deklarację, że wystartuje we wszystkich zawodach cyklu w danym roku kalendarzowym. 

5. Celem dofinansowania jest wsparcie zawodników startujących w MGPP na własny koszt 

lub przy udziale macierzystych kół PZW. 

6. Koszty startowego zawodnika i trenera pokrywa Okręg PZW ze środków OKM. 

7. Zawodnikom przysługuje:  

a) zwrot kosztów dojazdu wg zasad dotyczących podróży służbowej własnym 

samochodem: 

- w obie strony, jeżeli pojazdem podróżuje dwóch zawodników; 

- w jedną stronę, jeżeli  zawodnik jedzie sam. 

b) Refundacja kosztów noclegu za cały pobyt do 400 zł,  

c) zanętowe w wysokości 300 zł za każdy start (100 na obowiązkowy trening i 100 na 

każdą turę zawodów) 

d) strój reprezentacji na cały cykl MGPP – koszulka i czapeczka dla zawodnika i trenera. 

8. W przypadku braku zgłoszeń uczestnictwa zawodników z pierwszej szóstki MPO,  

w każdej kategorii, dopuszcza się dofinansowanie zawodnika z dalszych lokat, o ile  

w podsumowaniu MGPP zajął miejsce od 1 do 10. Zwrot kosztów za cały cykl, zgodnie  

z pkt 5 Regulaminu następuję po zakończeniu cyklu MGPP, na wniosek zawodnika lub 

trenera na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Zarząd Główny. 

9. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Okręgowa Komisja ds. Młodzieży. 


