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Spinningowe Mistrzostwa Okręgu - 2014 
 

 

Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy i Wędkarze,                      

w imieniu  Okręgowego Kapitanatu Sportowego mam przyjemność zaprosić Was na  

 

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Radomiu 
Kłudzie, 13-14.09.2014r. 

 
 

Szczegóły zawodów 

 
1. Formuła rozegrania zawodów. 
Zawody rozegrane zostaną w formule zawodów mistrzowskich, w kategorii seniorów i juniorów 
w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.  
Rywalizacja toczyła się będzie w dwóch turach i w dwóch sektorach na „żywej rybie”. 
 
2. Data rozegrania zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane w dniach 13-14.09.2014r. (sobota - niedziela) w godz. 6.30 – 16.00 
 
3. Miejsce rozegrania zawodów. 
Rzeka Wisła w okolicach miejscowości Kłudzie. 
Mapa miejsca zawodów: http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/09/kludzie.jpg  
Łowienie w dwóch sektorach po obu stronach rzeki oraz w pobliskich starorzeczach itp. zbiorni-
kach wodnych. Sektory nie mają ograniczeń po drugiej stronie od promu (granicy sektoru). 

KOMUNIKAT 
OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO  

W RADOMIU 
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4. Biuro zawodów, noclegi. 
Biuro zawodów będzie mieściło się na brzegu rzeki przy promie w miejscowości Kłudzie.  
Odprawy zawodników przed i po zawodach odbędą się przy biurze zawodów.  
Zawodnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce zbiórki i odprawy. 
 
Istnieje możliwość wykupienia miejsc noclegowych w cenie 30 zł./noc w ośrodku: 

Ośrodek Zacisze u Zosi 
Kłudzie 64, 
27-320 Solec nad Wisłą 
tel. 48 3761 159; 
Marzena: 606 747 165; 
Piotr: 608 062 313 
e-mail: zacisze.solec@gmail.com  

 http://zaciszeuzosi.pl/  
 
5. Zgłoszenie i prawo startu. 
Prawo Startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu zgłoszeni przez macierzyste 
Koła i Kluby.  
Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału do dnia 12.09.2014r. (piątek) w 
formie e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzw.pl  
Zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni w w/w sposób lub po terminie nie maja prawa startu w 
zawodach. 
W skład drużyny wchodzi dwóch zawodników (2 seniorów, junior plus senior lub 2 juniorów). 
Koło lub Klub mogą wystawić dowolną liczbę drużyn. 
 
 
6.  Zasady finansowania. 
Opłata startowa wynosi 30 zł. za zawodnika w jednej turze (60 zł. za 2 tury) i jest pokrywana 
przez obciążenie macierzystego koła/klubu. 
 
7. Regulamin zawodów, sprzęt stosowany w zawodach. 
Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Za-
sad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW przyjęte przez ZG PZW Uchwałą Nr 3 z dnia 13 
grudnia 2013 r. Regulaminy i zasady prezentowane są na stronie: http://pzwradom.pl/przepisy-
sportowe/ . 
W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w w/w przepisach. 
 
8. Organizator zawodów. 
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy wsparciu pracowni-
ków Biura ZO. 
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek przed i po za-
wodach. 
 
9. Komisja sędziowska zawodów. 
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą: 
     Kol. Andrzej Lipiński – Sędzia Główny, 
(Skład pozostałej części komisji zostanie uzupełniony przed zawodami) 
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10. Szczegółowy program zawodów. 
 
Sobota 13.09.2014r.  
6.30 – przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie listy obecności 
7.00 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, 
7.30 - pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i  
oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska w sektorze.  
8.00 - drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów, 
15.00 - trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. 
Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15  
minut) na zdanie kart startowych sędziemu. 
 
Niedziela 14.09.2014r.  
7.30 - pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i  
oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska w sektorze.  
8.00 - drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów, 
15.00 - trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. 
Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15  
minut) na zdanie kart startowych sędziemu. 
Około 15.45 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów. 
 
11. Nagrody w zawodach. 
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 
W klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów: 
- puchary za miejsca 1-3, 
- medale za miejsca 1-3 
- dyplomy za miejsca 1-6, 
Indywidualni Mistrzowie Okręgu zyskują prawo startu w Mistrzostwach Polski na zasadach okre-
ślonych w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Sportowych w Okręgu PZW w Radomiu: 
http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/02/Regulaminy-dyscyplin-w%C4%99dkarskich-
130706.pdf  
 
12. Uwagi końcowe. 
Ze względy na zasady bezpieczeństwa oraz etykę zawodniczą obowiązuje zakaz spożywania na-
pojów alkoholowych. 
Uczestników zachowania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sporto-
wego obowiązuje udział w uroczystej odprawie i zakończeniu zawodów. 
 

 

Przewodniczący  
Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
PZW w Radomiu 
Włodzimierz Przybylski 
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