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Polski Związek Wędkarski 
Zarząd Koła 
= wszyscy= 

 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym informuje, że zawody wędkarskie „Karpiowe Indywidualnie I” zaliczane 

do klasyfikacji Karpiowe GPO odbędą się w dniu 26 czerwca 2021 r. na Stawie nr 3 w Nowińcu. 

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Zawodów Karpiowych Indywidualnie GPK 
oraz zgodnie z Regulaminem łowiska na rok 2021 r. 

 

Planowany program zawodów 
 
  

 
Godzina   5.00 -   5.30 - zbiórka uczestników,  
Godzina   5.30 -   6.00 - otwarcie imprezy i losowanie stanowisk 
Godzina   6.00 -   7.00 - zajmowanie stanowisk i przygotowanie do zawodów 
Godzina   7.00 -  15.00 - zawody wędkarskie  
Godzina 15.00 -  16.00 - obliczanie wyników, posiłek 
Godzina 16.00 -   16.30 - wręczenie pucharów 
Godzina 16.30 -    - zakończenie imprezy 
      
 
W przypadkach uzasadnionych organizator ma prawo do zmian w programie zawodów. 
 
 
 

Odległość wyrzutu na zawodach 40 – 50 m (organizator poda przed zawodami), 
przymiary będą rozstawione z na każdej grobli stawu nr 3. 

 
 

ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH: 
1. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak również 

na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, 

zdjęciach i filmach z imprezy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu 

zawodników. 

3. Jeżeli nie akceptujesz wytycznych z regulaminu i komunikatu, nie zgłaszaj się do udziału 

w zawodach. 

 



 

 

- Wszyscy zawodnicy muszą posiadać maseczki oraz zachować odległość od siebie 
2m. Na łowisku jeżeli zawodnik od zawodnika oddalony jest na większą odległość 
od siebie można zdjąć maseczkę na czas wędkowania. 

- Na zawody należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie z załącznika.  

- Bez wypełnionego oświadczenia zawodnik nie zostanie dopuszczony  
do zawodów mimo dokonania opłaty wpisowej. 

- Prosimy o ograniczenie przywitania się do skinienia głową na odległość. 

- Do sekretariatu podczas zgłaszania obecności podchodzi jedna osoba z 
zachowaniem rygorów sanitarnych chyba, że organizator na miejscu postanowi 
inaczej. 

- Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa osób towarzyszących – prosimy o 
nie zabieranie takich osób. 

Zachowajmy odległość między sobą jak tylko to będzie możliwe. 

         
            Okręgowy Kapitanat Sportowy 
                       Sekcja spławikowa 


