
Puchar Lata 

28.06.2020 j. Chełmżyńskie 

Komunikat organizacyjny nr 1 

 

 

 Informujemy, że PZW Rejon Chełmża oraz WWKS Toruń organizuje na j. 

Chełmżyńskim w dniu 28.06.2020 r. zawody Puchar Lata. 

 Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-cio godzinnej turze w jednym sektorze 

zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego oraz w oparciu o Regulamin 

Grand Prix WWKS Toruń w dyscyplinie spinningowe. 

 Otwarcie zawodów odbędzie się o godzinie 05:00 na terenie stanicy Koła 

Miejskiego PZW w Chełmży. Miejsce zbiórki zgodnie z załączoną mapą. 

 W zawodach startować mogą dwuosobowe drużyny - ze względu na brak 

możliwości wypożyczenia łodzi, drużyny zobowiązane są o zgłaszanie się z własnymi 

łodziami. W trakcie zawodów dopuszcza się używanie silników spalinowych zgodnie z  

zasadami organizacji sportu wędkarskiego. 

  Minimalna odległość pomiędzy łodziami w trakcie wędkowania powinna wynosić 

50 metrów, za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być 

zmniejszona. 

 Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie”. Drużyny są zobowiązane do 

przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do przechowywania ryb 

w dobrej kondycji do czasu ich zmierzenie przez sędziów kontrolnych. Zgłoszenie ryb 

do zmierzenia drużyna sygnalizuje poprzez założenie kamizelki odblaskowej przez 

jednego z zawodników. Sędzia podpływa do łodzi, mierzy ryby po czym natychmiast 

wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w 

karcie startowej i potwierdzone podpisami członka drużyny i sędziego. 

 

Do punktacji w zawodach zalicza się następujące gatunki ryb: 

 szczupak, wymiar minimalny 50 cm, 750 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 

50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar, 

 sandacz, wymiar minimalny 50 cm, 750 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 

50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar, 

 okoń, wymiar minimalny 20 cm, 100 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 20 

pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar. 



 

Do punktacji każdej  tury zalicza się 15 ryb zaznaczonych w karcie przez drużynę przed 

zdaniem karty sędziemu po zakończeniu zawodów, a w przypadku braku ich 

zaznaczenia 15 kolejno wpisanych ryb. 

 

 

 

 

Harmonogram zawodów: 

do godziny 05:00 wodowanie łodzi 

05:00 – 5:30 otwarcie zawodów, odprawa techniczna, przygotowanie 

się do startu 

05:30. I sygnał, wypłynięcie na łowisko 

6:00 – 12:00 II sygnał, rozpoczęcie zawodów 

12:00 – 12:30 III sygnał, zakończenie zawodów, mierzenie złowionych 

ryb, czas na spłynięcie i zdanie kart startowych 

13:00 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów 

 

Uwaga – harmonogram minutowy może ulec zmianie na odprawie technicznej. 

 

 Organizator przewiduje ciepły posiłek oraz uhonorowanie zwycięzców 

nagrodami honorowymi. Opłata startowa przeznaczona zostanie na nagrody rzeczowe. 

 Zgłoszenia proszę przysyłać drogą elektroniczną na adres tytus.58@wp.pl do 

dnia 18.06.2020 lub bezpośrednio w siedzibie Koła Miejskiego w Chełmży. W 

zgłoszeniu proszę podać: imiona i nazwiska zgłaszanych zawodników, nazwę drużyny 

i nr telefonu kontaktowego. 

 Opłata startowa wynosi 80,00 zł za drużynę - płatna do dnia 18.06.2020 r. 

przelewem na konto Koła Miejskiego PZW w Chełmży, nr rachunku 

49203000451110000002214800 BGŻ Paribank tytuł przelewu „Puchar Lata – nazwa 

drużyny”) 

 Wszelkie dodatkowe informacje udziela Arkadiusz Gościnny tel. 609153999 

oraz kol. Wiesław Budziak tel. 668144136. 

mailto:tytus.58@wp.pl


W przypadku konieczności dokonania zmian organizacyjnych, Komunikat nr 2 

ukaże się do dnia 26.06.2020 r. na stronie Okręgu PZW Toruń oraz facebooku Sekcji 

spinningowej Klubu WWKS. 

 

UWAGA: 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z dodatkowymi ograniczeniami 

wynikającymi ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 stanowiącymi 

załącznik nr 2 do komunikatu. 

 

 

                                                    Zapraszamy 

                                           Rejon Chełmża PZW w Toruniu 

 

    Załącznik nr 1 – mapa z zaznaczonym miejscem zbiórki    

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Warunki rozgrywania zawodów w związku z ze stanu epidemii wywołanej wiru-

sem SARS-CoV-2 

1. Ogranicza się udział osób biorących udział w zawodach do 150 osób w tym : za-

wodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie.  

2. Organizator zawodów zaopatruje sędziów i organizatorów w środki ochrony osobi-

stej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.  

3. Organizator przeprowadzi dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, 

(stoły, miarki, itp. ) .  

4. W biurze zawodów będą ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednora-

zowe (w tym dla zawodników).  

5. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i 

opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.  

6. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby 

dla wszystkich uczestników zawodów.  

7. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez 

wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do 

momentu opuszczenia.  

8. W przypadku obsady łodzi, jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospo-

darstwie domowym - mają obowiązek używania maseczek lub przyłbic ochronnych 

w czasie przebywania na łodzi.  

9. Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek zło-

żenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie 

mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie 

ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na 

teren zawodów (deklarację należy dostarczyć wcześniej wypisaną) 

10. Czas przeznaczony na konieczną odprawę i podsumowanie zawodów skraca się 

do minimum. Zawodniczy zobowiązani są samodzielnie zapoznać się z regulami-

nem zawodów i zasadami ich rozegrania. 

11. Nieprzestrzeganie powyższych uregulowań przez zawodników skutkować będzie 

niedopuszczeniem do udziału w zawodach lub dyskwalifikacją. 

 

 



 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja niżej podpisany .........................................................................................  

Członek Koła PZW nr ...................................................................................  

zamieszały : ................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

Tel. …………………………. 

email : ....................................  

oświadczam, że:  

- nie jestem w trakcie leczenia bądź kwarantanny w związku z zakażeniem 

SARS-CoV-2, 

- nie miałem kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-

2 w okresie ostatnich 14 dni, 

 -nie mam objawów zakażenia takich jak np. gorączka powyżej 38°C, kaszel, 

duszności, trudności w oddychaniu. 

 

 

Data, czytelny podpis ……………..………………. 




