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Komunikat nr 1/2021 

Towarzyskie Zawody Spinningowe  Koła PZW nr 5 Warszawa Praga – Północ           

Zarząd Koła   informuje, iż w dniu 12 czerwca 2021 r.  na przystani Koła PZW nr 79 

Warszawa Ursus, w miejscowości Strzyże organizuje Towarzyskie Zawody 

Spinningowe Koła nr 5, w kategorii OPEN z łodzi. 

Zawody zostaną rozegrane w jednej 7-godzinnej turze (od godz. 07.00 – do godz. 

14.00) w oparciu o Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zasady Organizacji Sportu 

Wędkarskiego oraz zamieszczonym poniżej Regulaminem rozgrywania Zawodów 

Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii, obowiązujący 
w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.  

 Tura zaliczana do klasyfikacji „Wędkarz Roku 2021”.  Zbiórka zawodników o godz. 

06.00 na wskazanej wyżej przystani. Organizator nie przewiduje odprawy technicznej z 

zawodnikami ograniczając się jedynie do sprawdzenia listy obecności i losowania łodzi.  

Dopuszcza się możliwość wyposażenia łodzi w silnik o maksymalnej mocy do 4 KM, 

jak również korzystania z łodzi własnych - max moc silnika do 10 KM - o czym 

zawodnik jest zobowiązany poinformować przy zapisie na zawody organizatora.  

UWAGA!  

Zapisy na zawody prowadzi kol. Wiesław Myszkowski (wyłącznie wiadomość SMS) 

tel. 603-041-450 lub Zarząd Koła PZW nr 5 w Warszawie przy ul. Twardej 42, pokój nr 

4, w środę 09 czerwca br. w godz. 17.00 - 18.00.  Ilość miejsc ograniczona.  Żadnych 

opłat startowych nie pobieramy. Ewentualne opłaty parkingowe ponoszą indywidualnie 

zawodnicy. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest doręczenie organizatorowi 

przed zawodami wypełnionego oświadczenia (załącznik do komunikatu nr 1), 
którego wzór zamieszczono poniżej. W przypadku zgłoszeń zawodników 
niepełnoletnich (14 – 18 lat) wymagana jest dodatkowo obecność opiekuna 
prawnego oraz wypełnione oświadczenie - wzór załącznik nr 2. 

  

Z wędkarskim pozdrowieniem. 

   Zarząd Koła PZW nr 5    

Warszawa Praga - Północ   
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...............................................................                                                       

/Miejscowość i data/ 

 

 
Regulamin rozgrywania 

Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich  

na czas stanu epidemii, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Warszawie. 

 
( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- 

Dz.U. z 2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, Rozporządzenie Rady Ministrów – Dz.U. z 

dnia 29 maja 2020 r. poz. 964). 

Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania  
1. Na czas stanu epidemii koronawirusa  i związanymi z nim ograniczeniami, Okręgowy Kapitanat 

Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza możliwość rozgrywania wszystkich 

zawodów wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW w oparciu o poniższe przepisy zgodnie  z 

obowiązującym reżimem sanitarnym . 

2. Zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150 osób w tym : zawodnicy, 

organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie. 

3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności.   

4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony 

osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne.          W miarę 
możliwości starać się nie angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i 

przeprowadzenie zawodów oraz wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej do 

minimum. 

5. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia,  ( 

stoły, miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp. ) .  

6. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępny środek do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe. 

7. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz 

podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 1,5  m od osoby dla wszystkich 

uczestników zawodów.  

8. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich 

uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu opuszczenia, z 

przerwą tylko dla zawodników do momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ) . 

Zachowanie przez uczestników zawodów min.  1,5 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko 

( łódź ) i do momentu zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów 

spinningowych jeżeli zawodnicy nie są  w najbliższym pokrewieństwie mają obowiązek 

używania masek ochronnych w czasie przebywania na łodzi.  

9. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji w czasie 

potwierdzania udziału w zawodach, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie miał 

kontaktu z osobą chorą związanej z pandemią koronawirusa pod rygorem odpowiedzialności 

karnej i wewnątrz związkowej (podstawa prawna ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i 
chorób zakaźnych u ludzi : Dz.U.2019.O. 1239. tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r. Druk oświadczenia 

w załączeniu do regulaminu.  

10. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić wyłącznie przez dostawców cateringu, 

bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy 

dostarczyć zawodnikom na stanowiska ( łódź ) po zakończeniu tury w pojemnikach 

jednorazowych. Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek wyrzucić opakowanie do 

pojemnika, worka zabezpieczonego przez organizatora który ma się znajdować w miejscu 
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sektora. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym zakresie 

przestrzegając przepisów dot. odpadów.  

11. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażony we wszystkie niezbędne środki 

ochrony i dezynfekcji.    

12. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad 

Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich podczas rozgrywania zawodów  a 

jedynie nakłada dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii.      

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

marca 2021 r. zezwala się na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może 

nastąpić sytuacja która spowoduje że przepis ten zostanie złamany, dlatego: 

- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być 
przeprowadzane zdalnie, a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni                        

w taki sposób aby przyjeżdżając na teren zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko 

lub do swojej łodzi.  

- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) 

oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów); 

- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy 

miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub 

drużyny); 

- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów 

mogą przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i stanowiskowi 

powinni od razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów; 

-w biurze zawodów muszą znajdować się dostępne dla wszystkich uczestników zawodów środki 

do dezynfekcji rąk; 

- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek zakrywających nos i usta; 

- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców 

obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m; 

- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla 

poszczególnych dyscyplin. 

- organizator rezygnuje z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów, lub przeprowadza te 

ceremonie online; 

 
Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu oraz 

regulamin musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby 

wszystkie osoby zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach ( w 

zależności od rozmieszczenia sektorów ).    
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Załącznik nr 1 do komunikatu 
- zawodnik przywozi na zawody wypełniony i przekazuje go sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 

            

      Miejscowość i data ………..…............................... 
 

 

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

 

 

Ja niżej podpisany ............................................................. Członek Koła PZW nr .................... 

          IMIĘ  I  NAZWISKO                                              

 

zamieszkały  :  ............................................................................................................................. 

(ULICA I  NUMER ,  KOD  I  MIEJSCOWOŚĆ) 

 

oświadczam,  że nie jestem w trakcie leczenia bądź kwarantanny w związku z zakażeniem SARS CoV 

2, nie miałam/em 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.  

 

 

ZAWODNIK  

OPIEKUN PRAWNY  

ORGANIZATOR  

SĘDZIA  

 

( NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KRADRAT ZNACZKIE – X  ) 

 

 

                              Czytelny podpis  

 

       ………………………………… 
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Załącznik nr 2 do komunikatu 
- zawodnik przywozi na zawody wypełniony i przekazuje go sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.  

 

 
 
 
 

 

 

 
Zarząd Koła PZW nr 5 Warszawa Praga – Północ 

ul. Twarda 42 Warszawa, 00-831 Warszawa 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

    Ja niżej podpisany ..................................................  legitymujący się  ....................................................... 

            /imię i nazwisko/                                                 / seria i nr Dowodu Osobistego / 

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

                                                        / stopień pokrewieństwa, PESEL, Dowód Osobisty wydany przez/ 

zamieszkały...................................................................................................................................................                                                                                 

                                               /kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu  lub mieszkania/ 

 

Oświadczam, iż jako opiekun prawny nieletniego  …….………………………………………………….                  

                                                                                                         /imię nazwisko, PESEL/ 

wyrażam zgodę na jego start w Towarzyskich Zawodach Spinningowych Koła PZW nr 5 Warszawa Praga-

Północ organizowanych w dniu 12 czerwca 2021 r. z łodzi pływających na rzece Narew w miejscowości 

Strzyże. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z wypadków losowych jakie mogą wystąpić nad wodą.   

 

                                                                               …………………..………………… 

/ czytelny podpis opiekuna prawnego/  

       

 

 

 

 

 

 

 

 


