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Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Zielonej 

Górze informuje, że w dniu 4 czerwca i 5 czerwca 2022 na zbiorniku Moczydło w Osiecznicy odbędą się  

Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie I i II Tura Mistrzostw Okręgu na 2022 r. zaliczane do 

cyklu Grand Prix Okręgu na 2022 r. 

W zawodach prawo startu mają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Zielonej Górze, którzy opłacili 

składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, która uprawnia  

do wędkowania na łowisku, na którym rozgrywane są zawody.  

Wpisowe 100 zł za osobę zgłoszone przez koło / klub za dwie tury.  Z opłaty zwolnieni są zawodnicy, 

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

opłaty za I turę zwolnione są osoby które wylosowały na poprzednich zawodach Grand Prix Okręgu 

Jokera(opłacają startowe tylko za II turę w wysokości 50zł, muszą również potwierdzić chęć 

uczestnictwa).  

Na podstawie punktacji z końcowej klasyfikacji z dwóch tur zostanie wyłoniony Mistrz Okręgu na rok 

2022 r. Zwycięzca klasyfikacji końcowej zawodów z dwóch tur otrzymuje tytuł Mistrza Okręgu,  

a zdobywcy 2 i 3 miejsca odpowiednio tytuły I i II wicemistrza Okręgu. Mistrz Okręgu ma prawo startu w 

Indywidualnych Spławikowych Mistrzostwach Polski. Ze względu na pojemność łowiska wprowadza się 

ograniczenie do 47 uczestników. Pierwszeństwo startu mają zawodnicy według kolejności zajętych 

miejsc w Grand Prix Okręgu Spławikowego z 2021r. 

Zgłoszenia można dokonywać na bieżąco a opłatę startową zbiorczą za zgłoszonych należy dokonać  

do dnia 1 czerwca 2022 roku (środa). Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić udział 

telefonicznie 68 453 73 33 bądź mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl  

Lista startowa zostanie udostępniona w odrębnym komunikacie w dniu 02 czerwca 2022 r. 

Wpłatę należy dokonać 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 04-05.06.2022 - nazwisko i imię 

zawodnika - koło/klub”  

PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem 

Spławikowych Indywidualnych Zawodów Wędkarskich Grand Prix w kat. Seniorów Okręgu PZW  

w Zielonej Górze na 2022 r.  
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ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW 4 i 5 CZERWCA DO GODZ. 7.30 – Parking przy łowisku. 

Planowany Program zawodów 

Godzina 7.00 - 7.30 - zbiórka uczestników, rejestracja 

- „ - 7.30 - 7.45 - otwarcie imprezy 

- „ - 7.45 - 8.00 - losowanie stanowisk 

- „ - 8.30 - 10.30 - wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów 

- „ - 9.10 - 9.50 - kontrola przynęta I zanęt 

- „ - 10.20  - nęcenie 

- „ - 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. 

Uwaga:                                                                                                                                                          

Obowiązek posiadania pojemników mierniczych!                                                                                             

Zgodnie z obowiązującymi od 30 maja 2022 nowymi przepisami, zostały zmienione limity zanęt i 

przynęt stosowanych podczas zawodów. 

Zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim                            
w części II.2 regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym:                                                                                      
- ust. 4.7.5. otrzymuje brzmienie: „Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego 
zawodnika: weterani, seniorzy, kobiety i młodzież, juniorzy, kadeci do 17 litrów.”- ust. 4.7.9. 
otrzymuje brzmienie: „Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty 
wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym 0,25l ochotki 
haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być 
przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.” 

 

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. 


