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KOMUNIKAT NR 1 
 

Towarzyskie Okręgowe Zawody Spinningowe 

Puchar rz. Wisły 
 

Kolonia Nadwiślańska, dn. 01października 2017 r. 
 
 

Program zawodów 

 
 

1. Data rozegrania zawodów. 

Towarzyskie zawody o Puchar rz. Wisły rozegranezostanąw dniu 01.10.2017 r. ( 
niedziela) 
w godz. 6.00 – 15.00. 
 

2. Miejsce rozegrania zawodów. 
Rzeka Wisła w miejscowości Kolonia Nadwiślańska. 
Sektor A umieszczony zostanie w górę rzeki od mostu w Kolonii Nadwiślańskiej 
po dwóch stronach rzeki. Sektor B w dół rzeki od mostu w Kolonii Nadwiślańskiej 
po dwóch stronach rzeki. 
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3. Biuro zawodów  

Biuro zawodów znajdować się będzie w okolicy mostu w m. Kolonia 
Nadwiślańska 

 
4. Zgłoszenie i prawo startu. 

 
Prawo startu w zawodach mają: Mistrz Okręgu w dyscyplinie spinningowej 

 z 2016 r., Mistrzowie Kół wyłonieni na zawodach o mistrzostwo Kół oraz 

członkowie Okręgu PZW w Radomiu, którzy zostali zgłoszeni przez macierzyste 

Koła i Kluby.  

Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału naobowiązującym 
formularzu zgłoszeniowym do dnia 28.09.2017 r. (czwartek) do godz. 1600 
w formie: 
- e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzw.pl 
- listu bądź faksu złożonego lub wysłanego na adres Biura Zarządu Okręgu  
PZW w Radomiu. 
Zgłoszenie musi zawierać:  

 nazwę Koła lub Klubu,imię i nazwisko osoby startującej - w przypadku 
zgłoszenia indywidualnego; 

 nazwę Koła lub Klubu, imię i nazwisko członków drużyny –w przypadku 
zgłoszeniadrużynowego. 

 
 

 Zawodnicy i drużyny, które nie zostały zgłoszone w ww. sposób lub po terminie 
 nie mają prawa startu w zawodach. 

 
5.  Zasady finansowania. 

Opłata startowa wynosi 35 zł. za zawodnika (70 zł. za drużynę) i jest pokrywana  
przezmacierzyste Koła i Kluby. 
Za zawodników zgłoszonych, a nieobecnych opłatą startową zostają obciążone 
Koła lub Kluby. 

 
6. Sprzęt stosowany w zawodach. 

W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w „Zasadach 
organizacji sportuwędkarskiego w PZW” wg zapisów na 
stronie:http://www.pzw.org.pl/gks/wiadomosci/29812/67/zasady_organizacji_spor
tu_wedkarskiego_w_pzw_od_2017_r 

 
7. Organizator zawodów. 

Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy. 
Organizatorem Technicznym jest Koło PZW nr 25Radom Miasto. 
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek 
po zawodach. 

mailto:oks.radom@pzw.pl
http://www.pzw.org.pl/gks/wiadomosci/29812/67/zasady_organizacji_sportu_wedkarskiego_w_pzw_od_2017_r
http://www.pzw.org.pl/gks/wiadomosci/29812/67/zasady_organizacji_sportu_wedkarskiego_w_pzw_od_2017_r
http://www.pzw.org.pl/gks/wiadomosci/29812/67/zasady_organizacji_sportu_wedkarskiego_w_pzw_od_2017_r
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8. Komisja sędziowska zawodów. 

W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą: 
 Kol. Andrzej LIPIŃSKI– Sędzia Główny, 
 Kol. Jarosław ŁOZIŃSKI – Sędzia Sekretarz. 
 
Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas 
odprawy w dniu zawodów. 

 
9. Szczegółowy program zawodów. 

 
Niedziela 01.10.2017 r.  
 

6.00 – przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie listy obecności  

6.15 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,  

6.30 - pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed  
rozpoczęciem tury zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście  
zawodników na wybrane stanowiska w sektorze, 
7.00 - drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów, 

13.00 - trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów, 

14.00 – 15.00 - ogłoszenie wyników i uroczyste zakończeniezawodów. 

Po trzecim sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników 
określony czas (15 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.  

10. Regulamin zawodów. 

Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego 
Połowu Ryb w oparciu o Regulamin zawodów spinningowych na żywej rybie, 
zgodnie z zasadami sportu wędkarskiego. 
http://www.ikar.radom.pl/index.php/imprezy-i-zawody/134-nowe-zasady-
organizacji-sportu-wedkarskiego-w-pzw-od-2017-r 
 

11. Nagrody w zawodach. 
 W zawodach przewidziane są następujące nagrody:  

 -   dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej  

przewidzianesą puchary okolicznościowe, 

-   dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej  

przewidziane są puchary okolicznościowe dla drużyny. 

 

http://www.ikar.radom.pl/index.php/imprezy-i-zawody/134-nowe-zasady-organizacji-sportu-wedkarskiego-w-pzw-od-2017-r
http://www.ikar.radom.pl/index.php/imprezy-i-zawody/134-nowe-zasady-organizacji-sportu-wedkarskiego-w-pzw-od-2017-r
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12. Uwagi końcowe. 
 

Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowy w trakcie zawodów.  
Organizator zapewnia dla uczestników  gorący posiłek po zawodach i napoje.   
Wg zasad etycznych startujący zawodnicy powinni opuścić zawody po uroczystej 
odprawie kończącej zawody wędkarskie. 

Obowiązuje zakaz treningu na łowisku będącym terenem zawodów  w sobotę  

30.09.2017r.  

 Obowiązuje całkowity zakaz brodzenia.  
  Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie.  

 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiednich siatek i toreb  

termoizolacyjnych. 

 W związku z przewidywanym na dzień 01.10.2017 r.  wysokim stanem rzek,   

    ustalono zbiornik Jagodno jako łowisko zapasowe. W przypadku zmiany łowiska   

    na rezerwowe informacja będzie podana w komunikacie nr 2. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany terminu 
lub miejsca rozgrywania zawodów. 

 
 
 

 

       Okręgowy Kapitanat Sportowy 


