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Zielona Góra 06.09.2021 r.  

       
  
 Polski Związek Wędkarski 
 Okręg w Zielonej Górze 
 = wszyscy= 
 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg 

w Zielonej Górze informuje, że w dniu 12 września 2021 r.  na Jeziorze Moczydło odbędą 

się 

 
Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie 

z cyklu Grand Prix Okręgu na 2021 r. – „Zakończenie Sezonu” 
 

W zawodach prawo startu mają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Zielonej Górze, którzy 
opłacili składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód, która uprawnia do 
wędkowania na łowisku, na którym rozgrywane są zawody. Ilość miejsc ograniczona do 24 
osób. Gwarantowany start w zawodach mają zawodnicy, którzy startowali we 
wszystkich zawodach w cyklu Spławikowe Grand Prix Okręgu 2021 (I Tura MO, II Tura 
MO, Puchar Prezesa ZO) Wszystkie uprawnione do startu osoby muszą potwierdzić 
udział telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do środy 
(8.09.2021 r.).  
W czwartek około godz. 8:00 rano pojawi się lista osób, które potwierdziły udział w 
zawodach. W przypadku wolnych miejsc (max 24), możliwość zgłoszenia mają 
zawodnicy, którzy startowali w co najmniej dwóch zawodach z cyklu GPO – decyduje 
kolejność zgłoszeń. W takim przypadku należy zadzwonić na numer telefonu 68 453 73 
33 (tylko ten numer telefonu będzie przyjmował zgłoszenia uzupełniające) i zgłosić 
chęć udziału.  
 

OPŁATA STARTOWA PŁATNA NA KONTO OKRĘGU DO 09.09.2021 r. (czwartek) 

OPŁATA W SEZONIE 2021 WYNOSI 

• 50,00 zł OD OSOBY jeżeli wpłaca macierzyste koło 

• 61,50 zł OD OSOBY jeżeli wpłata indywidualnie  
 

Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji „GPO” zajęli 
miejsca od 1-3 (muszą potwierdzić chęć uczestnictwa). 

 
Zgłoszenia można dokonywać na bieżąco a opłatę startową zbiorczą za zgłoszonych należy 
dokonać do dnia 09 września 2021 roku (czwartek). Niezależnie od dokonanego przelewu, 

proszę zgłosić udział telefonicznie 68 453 73 33 bądź mailowo na adres: 

sport@pzw.zgora.pl 
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Wpłatę należy wpłacić na konto: 
PZW Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra,  
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212  
w tytule   
“SPŁAWIK 12.09.2021  - nazwisko i imię zawodnika - koło/klub” 
 

PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

Zawody rozegrane zostaną zgonie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz 

Regulaminem Spławikowych Indywidualnych Zawodów Wędkarskich Grand Prix w kat. 

Seniorów Okręgu PZW w Zielonej Górze na 2021 r.. W czasie zawodów łowi się ryby, na 

które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego z zachowaniem wymiarów ochronnych 

zgodnie z zasadami wędkowania Okręgu Zielona Góra ujęte w zezwoleniu na amatorski 

połów ryb.  

Wszystkie ryby po zwarzeniu muszą wrócić do wody. W zawodach o Mistrzostwo Okręgu 

dopuszcza się połów uklei. Ze względu na charakter łowiska oraz zakaz przejazdu po 

ścieżkach w zależności od liczby zawodników mogą być potrzebne wózki do transportu 

sprzętu na stanowisko. W załączniku mapka sytuacyjna łowiska. 

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW 12 września 2021 r. DO GODZ. 8:00  
Program zawodów 
Godzina   7.30 -  8.00  - zbiórka uczestników, rejestracja 
  8.00  -  8.15  - otwarcie imprezy 
  8.15 -  8.30  - losowanie stanowisk 
  8.30 -  10.30 - przygotowanie do zawodów 
  10.30 -  14.30 - zawody wędkarskie  
  14.30   -  15.00 - ważenie ryb i obliczanie wyników   
  15.00 -  15.30 - wręczenie pucharów, medali, dyplomów 
  15.30   - zakończenie imprezy 
W przypadkach uzasadnionych organizator ma prawo do zmian w programie zawodów. 

Wyżywienie zaplanowane zostało na koniec imprezy.   

 
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. 
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- 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, 
trenerów i itp. – prosimy o nie zabieranie takich osób. 

Zachowajmy odległość między sobą jak tylko to będzie możliwe. 

      

 


