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KOMUNIKAT NR 1                                                                    

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu                             
o Puchar                                                                  

Edmunda Gutkiewicza 
Jastrząb, dn. 22 kwietnia 2018 r.  

 

 

Program zawodów 

 
 
1. Data rozegrania zawodów. 
   Pierwsza tura zawodów rozegrana zostanie w dniu 22.04.2018 r. w godz. 630 – 1500. 

 
2. Miejsce rozegrania zawodów. 

   Zbiornik Jastrząb - kategoria Senior, Młodzież U-25, Junior U-20, Kadet U-15. 
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3. Biuro zawodów  

    Biuro zawodów mieścić się będzie na parkingu leśnym po lewej stronie zbiornika. 
 
 

 
    
 
 
 
4. Zgłoszenie i prawo startu. 

    Prawo startu w zawodach mają: Mistrz Okręgu w dyscyplinie spławikowej z 2017 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 (na obowiązującym formularzu) zgłoszenie udziału do dnia 19.04.2018 r. (czwartek) 

do godziny 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, w przypadku zgłoszenia indywidualnego: 
   - imię i nazwisko osoby startującej, podanie kategorii wiekowej, w przypadku zgłoszenia 
drużyny: 
   - imię i nazwisko 3 seniorów, 
   - imię i nazwisko juniora U-20, 
   - imię i nazwisko kadeta U-15. 
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 i jest pokrywana jest przez macierzyste Koła     
 i Kluby. Za zawodników zgłoszonych, a nieobecnych opłatą startową  zostają obciążone Koła lub   
 Kluby. Kadeci zwolnieni są z opłaty startowej. 

mailto:oks.radom@pzw.pl
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6. Sprzęt stosowany w zawodach. 

 W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w „Zasadach organizacji   
sportu wędkarskiego” w PZW. Przepisy znajdują się na stronie: 
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver2
4022018.pdf 
 
7. Formuła zawodów. 

 Zawody mają charakter zawodów rangi mistrzowskiej i zostaną rozegrane jako zawody 
jednocześnie w następujących kategoriach: Senior (mężczyzn i kobiet), Młodzież U-25, Junior          
U-20, Kadet U-15, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 
 
8. Organizator zawodów. 
 Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy. Organizatorem technicznym 
jest Koło PZW nr 54 VIKING 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 BORUCH – Sędzia Główny, 
    Kol. Daniel KOWALSKI – Sędzia Sekretarz. 
    Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas  odprawy w dniu  
    zawodów. 
 
10. Szczegółowy program zawodów. 

 
Niedziela 22.04.2018 r.  

   630 – przyjmowanie zgłoszeń, 
   645 – otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, 
   715 – 800 – dojście do stanowisk, 
   800 – I sygnał – wejście na stanowiska, 
   815 – II sygnał – 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt, 
   950 – III sygnał – nęcenie, 
 1000 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów, 
 1255 – V sygnał (cichy) – 5 min. do końca zawodów (kat. Junior, Kadet), 
 1300 – VI sygnał (cichy) – koniec zawodów (kat. Junior, Kadet), 
 1355 – VII sygnał – 5 min. do końca zawodów, 
 1400 – VIII sygnał – koniec zawodów, 
 Około 1500 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów. 

 
11. Regulamin zawodów. 

 Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu 
Ryb oraz „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW. Przepisy znajdują się na stronie: 
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver2
4022018.pdf 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver24022018.pdf
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver24022018.pdf
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver24022018.pdf
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii2_splawik_ver24022018.pdf
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12. Nagrody w zawodach. 

 W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 
    w klasyfikacji indywidualnej: 

    - puchary za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej, 
    - dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej, 
    - start Mistrza Okręgu wyłonionego w poszczególnych kategoriach wiekowych                     
      w Mistrzostwach Polski finansowany z budżetu OKS. 
    w klasyfikacji drużynowej: 
    - puchary za miejsca 1-3, 
    - dyplomy dla zawodników za miejsca 1-6, 
    - dyplomy dla koła/klubu za miejsca 1-6, 
    - w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę i dyplomem każdego     
      zawodnika oraz koło lub klub. 
 
13. Uwagi końcowe. 

Ze względu na zasady bezpieczeństwa oraz etykę zawodniczą obowiązuje całkowity zakaz   
spożywania napojów alkoholowych. Uczestników zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami sportowymi obowiązuje udział w uroczystej odprawie i zakończeniu zawodów. 
     
 Przewidujemy podsumowanie GPX za rok 2017 r. oraz wręczenie nagród i pucharów. 
                                                                                                            

         Okręgowy Kapitanat Sportowy 


