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Morskie Mistrzostwa Okręgu 

Władysławowo 2015  
 

Koleżanki i Koledzy, 

Zawodnicy Okręgu PZW w Radomiu, 

w imieniu Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu in-

formuję, że  

Morskie Mistrzostwa Okręgu 

Władysławowo 2015 
Rozegrane zostaną w dniach 26-29.03.2015r. we Władysławowie w formule zawodów w wędkarstwie 

morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. 

 

 
 

KOMUNIKAT 
OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO  

W RADOMIU 

 

 

NR 04/2015, Radom 24.02.2015r. 
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Informacje szczegółowe : 
 
- Zawody rozegrane zostaną w 2 turach w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.  
I tura w dniu 27.03.2015r. na kutrze ORION One; 
II tura w dniu 28.03.2014r. na kutrze ORIONE Two; 
 
- Drużynę stanowi dwuosobowa reprezentacja Koła lub Klubu PZW. 
 
- Kutry są identyczne i zabierają oprócz załogo 19 zawodników i 2 sędziów. 
 
- Biuro Zawodów, odprawa przed i po zakończeniu zawodów oraz miejsce zakwaterowania: 

Willa POMORZANKA 
ul. Szkutników 5 

84-120 Władysławowo 

 
 

- Harmonogram zawodów: 
26.03.2015r. czwartek 
Godz. 20.00 – Uroczysta odprawa zawodników, losowanie stanowisk. 
Godz. 21.30 – Wspólna kolacja. 
 
27.03.2015r. piątek 
Godz. 6.00 – 16.00 – I tura zawodów. 
 
28.03.2015r. sobota 
Godz. 6.00 – 16.00 – II tura zawodów. 
Godz. 19.00 – Uroczysta odprawa zawodników, dekoracja zwycięzców, zamknięcie zawodów. 
Godz. 20.00 – Wspólna kolacja. 
 
27.03.2015r. niedziela 
Godz. 10.00 – śniadanie i wyjazd zawodników. 

 
- Koszt uczestnictwa w zawodach: 
Koszty indywidualnego startu w zawodach w całości pokrywają ich uczestnicy. 
Wariant A (pełny) – 590 zł. 

Nocleg z pełnym wyżywieniem 90 zł/osoba/doba, co daje 270 zł za pobyt od czwartku obiadoko-
lacji (26.03.2015r.) do niedzieli śniadania 29.03.2015r.); 

Wariant B (skrócony) – 500 zł. 
Nocleg z pełnym wyżywieniem 90 zł/osoba/doba, co daje 180 zł za pobyt od czwartku obiadoko-
lacji (26.03.2015r.) do obiadokolacji w sobotę 28.03.2015r.); 

Powyższe koszty nie uwzględniają dojazdu zawodników, który odbywa się na koszt własny. 
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- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu zawodnika decyduje kolejność zgłoszenia wraz z do-
konaną wpłatą do Biura Z.O PZW w Radomiu., 26-600 Radom, ul. Bławatna 10 lub  
na konto 38 1240 5703 1111 0000 4905 5674 w PEKAO SA O/Radom. 
 
- W przypadku dużego zainteresowania zawodami i zgłoszeniem się dużej liczby zainteresowanych za-
wodników istnieje możliwość zorganizowania drugiego kutra – sytuacja ta jeśli zaistnieje, zostanie po-
twierdzona komunikatem uzupełniającym. 
 
- Zgłoszenia odbywają się drogą e-mailową na adres oks.radom@pzw.pl i powinny zawierać imię oraz 
nazwisko startującego zawodnika, kontakt do niego określenie startu indywidualnego, czy też drużyno-
wego oraz potwierdzenie dokonania wpłaty ustalonej kwoty na w/w konto. 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do dnia 24.03.2015r. 
 
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od niego. W takie 
sytuacji pobrane i niewykorzystane środki zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 
- W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Ra-
domskiego, którzy posiadają aktualną opłatę Karty wędkarskiej na 2015r. Każdy zawodnik musi posiadać 
dowód osobisty lub paszport i jest to warunek niezbędny do dopuszczenia zawodnika do startu. Doku-
menty i opłaty będą kontrolowane podczas odprawy zawodników. 
 
- Ryby prawidłowo złowione w zawodach pozostają do dyspozycji zawodnika po ich zmierzeniu przez ko-
misję sędziowską. Zawodnik odpowiada za ilość i wymiar zabranych ryb. Ryby złowione w sposób nie-
zgodny z przepisami tj. poza obwodem skrzeli są oznaczane i zabezpieczane przez Komisję Sędziowską i 
nie zaliczają się do wyniku zawodów. 
 
- Zawody zostaną rozegrane przy zachowaniu aktualnych zasad sportu wędkarskiego dotyczących zawo-

dów w wędkarstwie morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne.  

Szczegóły na stronie: http://pzwradom.pl/przepisy-sportowe/ 

 
- Obsada sędziowska: 
 Sędzia Główny Zawodów – Kol. Włodzimierz Przybylski, 
 Sędzia Sekretarz Zawodów – Kol. Daniel Kowalski. 
 
- Nagrodami w zawodach są: 

- Medale za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 

- Puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 

- Dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 

- Prawo startu Mistrza Okręgu i 2 kolejnych zawodników w ramach trzyosobowej drużyny na Mi-

strzostwach Polski finansowane wg zasad publikowanych przez OKS. 

 

   

    
Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego  

PZW w Radomiu  

Włodzimierz Przybylski  
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