
 

          Warszawa 20.09.2022 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 1 

 

 
Spinningowe Teamowe Zawody Eliminacyjne 

do Grand Prix Polski 2023 

 

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 

informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 04-06.11.2022 r. 

Spinningowe Teamowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2023. 

Zawody zostaną rozegrane w 3 turach zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego 

cz. II.3 oraz z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych ryb zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. 

 
Prawo startu w zawodach eliminacyjnych do GPP 2023 mają zawodnicy zrzeszeni 

w klubach/okręgach, posiadający opłaconą składkę członkowską na 2022 rok. Nie jest 

wymagana licencja sportowca PZW. Teamy mogą startować tylko w pełnych, dwuosobowych 

składach. 

 
Informacja o wyniku losowania numerów startowych oraz miejsc startu dostępna będzie od 

26.10.2022 r. na stronie internetowej Głównego Kapitanatu Sportowego PZW oraz Okręgu 

Mazowieckiego PZW (ompzw.pl). 

 

Organizator nie przewiduje oficjalnego treningu przed zawodami. 



 

Od 31 października br. zawodnikom zabrania się trenowania w sektorze pod 

rygorem dyskwalifikacji. 

Zawodnicy mają możliwość treningu do 30 października – po wykupieniu 

stosownego zezwolenia na wody Okręgu Mazowieckiego PZW. 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oficjalnym druku ZG PZW dostępnym pod 

adresem https://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody.  Proszę 

pamiętać o podaniu danych do faktury. 

Pisemne zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do 20 października 2022 r. na 

adres e-mail: sport@ompzw.pl, w tytule wiadomości wpisując „Eliminacyjne Spinningowe 

do GPP”. 

PO WYZNACZONYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 

 

Wpłaty startowego z dopiskiem „Eliminacyjne Spinningowe do GPP” prosimy dokonać do 

20 października 2022 r. na konto OM PZW: Santander Bank Polska S.A.  

11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 

Koszt uczestnictwa Teamu w zawodach wynosi 790 zł. 

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez 

organizatora, tj. obsługi sędziowskiej, zabezpieczenia terenu zawodów, zabezpieczenia 

medycznego, ubezpieczenia NW zawodników na czas zawodów itp. 

W ramach opłaty startowej, wszystkie zgłoszone osoby otrzymają suchy prowiant przed 

każdą z tur zawodów oraz ciepły posiłek po każdej z tur. 

Organizator nie zabezpiecza noclegów. 

Zezwolenie na połów ryb na czas trwania zawodów zapewnia organizator.  

Organizator nie zwraca opłaty startowej okręgom, które dokonały zgłoszenia i wniosły 

opłatę startową, a zawodnicy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zawodach. 

 



 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:  

Sędzia Główny – Tadeusz Potasiński SKK 

Sędzia Sekretarz – Waldemar Pastusiak SKK 

Sędzia sektorowy – Stefan Nargiełło SKK 

Teren zawodów: 

Zalew Zegrzyński od 51 km w Pogorzelcu do ujścia rzeki Rządza. Z wędkowania wyłączone 

będą dopływy: rzeka Bug, Rządza i Klusówka. 

Charakterystyka łowiska. 

Zalew Zegrzyński powstał w 1963 roku po przedzieleniu zaporą koryta Narwi w miejscowości 

Dębe. Jego powierzchnia wynosi 3300 ha, a średnia głębokość około 3 m. Zalew posiada 

zarówno cechy rzeki, jak i jeziora. Nad starym korytem jest wyczuwalny słaby nurt. Przy 

brzegach, zwłaszcza w części narwiańskiej, dostępu do wody broni kilkumetrowy pas trzcin. 

Większość wypłyceń porastają kolonie grążela żółtego, gdzieniegdzie spotkać można kępy 

sitowia, tataraku i innych typowo jeziorowych roślin. W zbiorniku oprócz wielu gatunków 

karpiowatych występuje populacja ryb drapieżnych: okoń, szczupak, sum, sandacz i boleń. 

Zalew Zegrzyńskim położony jest około 30 km na północ od Warszawy. 

Informacje dodatkowe 

 Biuro zawodów będzie się znajdowało w stanicy Koła nr 6 Warszawa Wola, 

ul. Retmańska 75 w Serocku. 

 Uroczyste otwarcie, odprawa techniczna oraz zamknięcie zawodów odbędą się 

w stanicy Koła nr 6 Warszawa Wola, ul. Retmańska 75 w Serocku. 

 Zarówno podczas startu, jak i podczas przepływania obok innej łodzi w trakcie trwania 

zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz falowania. W miejscach wypłynięcia w 

sektor będą wydzielone strefy Zakazu Falowania. 

 Wszystkich uczestników obowiązują miejscowe przepisy żeglugowe zarówno 

w zakresie poruszania się po sektorze, jak i wyposażenia jednostek. Za wyposażenie 

jednostek odpowiedzialni są ich użytkownicy. 



 

 Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach w czwartek 

03.11.2022 r. w biurze zawodów, od godziny 13.00 do godziny 16.00. 

 Zgłaszanie ryb do Komisji Sędziowskiej będzie się odbywało poprzez wykonanie 

i przesłanie zdjęć (konieczny będzie dostęp do Internetu) przy użyciu aplikacji 

xTraMarlin dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS 

(do bezpłatnego pobrania ze sklepów z aplikacjami na te systemy). Każdy zawodnik 

ma obowiązek zapoznać się z zasadami jej działania przed zawodami. Na stronie 

internetowej https://xtramarlin.pl znajduje się opis i przewodnik po aplikacji. Loginy 

i hasła do aplikacji zostaną podane na identyfikatorach dla zawodników. 

W ramach odprawy technicznej będzie możliwość skorzystania z pomocy 

w uruchomieniu aplikacji. Aplikacja zostanie odblokowana do zgłaszania ryb wraz 

z drugim sygnałem w turze i zablokowana wraz z trzecim sygnałem. Zdjęcia ryb należy 

wykonywać na otrzymanych miarkach, w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem 

do miarki tak, aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą 

rybę oraz musi być na nim widoczny identyfikator. Zdjęcia robimy pionowo nad miarką, 

a nie pod kątem od ogona lub głowy. Nie będą zaliczane zdjęcia, które są nieostre lub 

przedstawiają: zakrwawioną rybę; rybę w niewłaściwej pozycji na miarce; niewidoczny 

lub nieczytelny identyfikator.  Należy zatrzymać rybę w siatce do czasu otrzymania 

poprzez aplikację informacji o zaliczeniu ryby. Jeżeli informacja nie przyjdzie w ciągu 

5 minut, zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu sędziemu (numery 

kontaktowe będą podane na identyfikatorach). W uzasadnionych wypadkach sędzia 

na łodzi będzie weryfikował zgłaszane ryby. Jeżeli zgłoszona ryba zostanie 

zakwestionowana przez oceniającego zdjęcie jako potencjalnie martwa, zawodnik ma 

obowiązek zatrzymania ryby w siatce i wezwania sędziego w celu weryfikacji. 

Niezastosowanie się do tego będzie karane dyskwalifikacją w zawodach. Wszelkie 

protesty mogą dotyczyć wyłącznie zdjęcia przesłanego przez aplikację. Zawodnicy 

ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zdjęcia. Inne zdjęcia nie będą 



 

brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów. W przypadku problemów z aplikacją 

lub przesłaniem zdjęcia zawodnicy są zobowiązani natychmiast zgłosić sędziemu, 

który podejmie decyzję co do sposobu rozwiązania problemu. Jeżeli w/w problemy nie 

zostaną zgłoszone sędziemu, ryba nie zostanie zaliczona. 

 Mapka rozmieszczenia punktów startu będzie udostępniona w Komunikacie Nr 2. 

 Najbliższa baza noclegowa: 

Stanica Koła nr 6 Warszawa Wola, 05-140 Serock ul. Retmańska 75 

tel. 780 142 145 

Ośrodek Rybacki OM PZW w Wierzbicy, Wierzbica 10, 05- 140 Serock 

tel. (22) 782 74 85 

Schronisko Wędkarskie Koła nr 3 Warszawa Mokotów, Pogorzelec 57, 06-114 

Pogorzelec, tel. 601 391 153 

  Najbliższy dogodny slip znajduje się w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy. 



 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Czwartek 03.11.2022 r. 

13:00-16:00 – potwierdzenie udziału przez zawodników w biurze zawodów 

16:30 – uroczyste otwarcie zawodów 

17:00 – odprawa techniczna 

Piątek 04.11.2022 r. (I tura zawodów) 

8:00 – zbiórka zawodników w punktach startu 

8:30 – I sygnał – wypłynięcie łodzi 

9:00 – II sygnał – rozpoczęcie I tury 

16:00 – III sygnał – koniec I tury 

Sobota 05.11.2022 r. (II tura zawodów) 

8:00 – zbiórka zawodników w punktach startu 

8:30 – I sygnał – wypłynięcie łodzi 

9:00 – II sygnał – rozpoczęcie II tury 

16:00 – III sygnał – koniec II tury 

Niedziela 06.11.2022 r. (III tura zawodów) 

7:00 – zbiórka zawodników w punktach startu 

7:30 – I sygnał – wypłynięcie łodzi 

8:00 – II sygnał – rozpoczęcie III tury 

15:00 – III sygnał – koniec III tury 

około 16:15 – ogłoszenie wyników zawodów i oficjalne zakończenie zawodów 

 

Z wędkarskim pozdrowieniem 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży 

Daniel Sobczak 


