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Okręgowe Towarzyskie Zawody Spławikowe 

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU OKRĘGU 
 

Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy i Wędkarze,                      

w imieniu  Okręgowego Kapitanatu Sportowego mam przyjemność zaprosić Was na zawody pt. 

 

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU OKRĘGU 

PZW w Radomiu 
Jastrząb, 28.09.2014r. 

 
 

 

Szczegóły zawodów 

 
1. Data rozegrania zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 28.09.2014r. (niedziela) w godz. 7.00 – 16.00 
 
2. Miejsce rozegrania zawodów. 
Północny Brzeg Zbiornika Jastrząb w miejscowości Jastrząb. 
 
3. Biuro zawodów  
Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu od strony północnej nad Zalewem w Jastrzębiu. 
Miejsce oznaczone na mapie.  
Mapa lokalizacji zawodów dostępna na stronie: http://pzwradom.pl/wp-content/uplo-
ads/2014/09/mapa_zawodów_jastrząb.jpg  
 

KOMUNIKAT 
OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO  

W RADOMIU 

 

 

NR 35/2014, Radom 23.09.2014r. 
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4. Zgłoszenie i prawo startu. 
Prawo Startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu oraz zaproszeni goście. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc startowych liczy się kolejność zgłoszeń.  
Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału do dnia 26.09.2014r. (piątek) w 
formie e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzw.pl  
Zawodnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub być zgłaszani przez macierzyste koła/kluby.  
Zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni w w/w sposób lub po terminie nie maja prawa startu w 
zawodach. 
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów ze względu na brak 
miejsc startowych. O przyjęciu bądź nie przyjęciu zgłoszenia startujący zostanie poinformowany 
e-mailem zwrotnym. 
 
5.  Zasady finansowania. 
Opłata startowa wynosi 30 zł. za zawodnika i jest pokrywana przez obciążenie macierzystego 
koła/klubu lub na podstawie wpłaty indywidualnej. 
Wpłaty indywidualne przyjmowane są podczas odprawy zawodników. 
 
6. 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. 
 
7. Formuła zawodów. 
Zawody rozegrane zostaną w formule towarzyskiej w klasyfikacji indywidualnej, w 3 sektorach, 
bez podziału na kategorie wiekowe. Zawody zalicza się do Grand-Prix Okręgu w dyscyplinie spła-
wikowej. 
 
8. Organizator zawodów. 
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy wsparciu Organiza-
tora technicznego, którym jest Koło PZW nr 13 Starostwo Radom. 
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek po zawodach. 
 
9. Komisja sędziowska zawodów. 
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą: 
 Kol. Jan Siwierski – Sędzia Główny, 

Kol. Włodzimierz Przybylski – Zastępca Sędziego Głównego, 
Kol. Daniel Kowalski – Sędzia Sekretarz. 

(Skład pozostałej części komisji zostanie uzupełniony przed zawodami) 
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10. Szczegółowy program zawodów. 
 
Niedziela 28.09.2014r.  
6.30 – przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie listy obecności 
7.00 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, 
7.40 – 8.00 – dojście do stanowisk, 
8.00 – I sygnał – wejście na stanowiska, 
8.15 – II sygnał – 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt, 
9.50 – II sygnał – nęcenie, 
10.00 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów, 
13.55 – V sygnał – 5 min. do końca zawodów 
14.00 – VI sygnał – koniec zawodów, 
Około 15.00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów. 
 
11. Regulamin zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz  
„Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego w PZW” przyjęte przez ZG PZW 
01.01.2013r. Przepisy znajdują się na stronie: http://pzwradom.pl/przepisy-sportowe/. 
 
12. Nagrody w zawodach. 
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 
- puchary za miejsca 1-3, 
- dyplomy za miejsca 1-6, 
- nagrody pieniężne za miejsca 1-6 o łącznej puli 750 zł ufundowane w ramach środków OKS 
PZW w Radomiu na zasadach bonu na zakupy sportowe i rekreacyjne, 
 
13. 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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