OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W RADOMIU
KOMUNIKAT NR 1
Spinningowych Zawodów Okręgowych

Towarzyskie Zawody Okręgowe Teamów
Puchar
Prezesa Zarządu Okręgu
Domaniów, dn. 14 października 2018 r.
Program zawodów
1. Data rozegrania zawodów.
Zawody towarzyskie zostaną rozegrane w dniu 14.10.2018 r. (niedziela)
w godzinach 5.45 ÷ 15.45. w jednej turze.
2. Miejsce rozegrania zawodów.
Zbiornik Zaporowy Domaniów.
3. Biuro zawodów.
Biuro zawodów, znajdować się będzie na terenie Domu Wędkarza w miejscowości
Brudnów, wypłyniecie łodzi do sektora nastąpi w okolicy pomostu przy rybaczówce.
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4. Zgłoszenie i prawo startu.
Prawo startu w zawodach mają: Mistrz Okręgu w dyscyplinie spinningowej 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 11.10.2018 r. (czwartek) do godziny 17.00 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, Klubu lub Teamu mieszanego z innych Kół,
klubów zgłoszeniu podlegają zawodnicy i łodzie na zasadzie zgłaszania Teamów
składającej się z:
- łodzi,
- dysponenta łodzi,
- zawodnika teamu,
- przy zgłaszaniu Temu mieszanego z różnych Kół, Klubów należy podać nazwę Teamu,
każdy zawodnik zgłaszany jest przez własne Koło, Klub np.:
Koło PZW nr 101 zgłasza zawodnika dysponenta łodzi na Towarzyskie Zawody
Okręgowe STAROIKAR, Koło PZW nr 102 zgłasza zawodnika do Teamu STAROIKAR
na Towarzyskie Zawody Okręgowe.
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 przez macierzyste Koła i
Kluby.
Za zawodników zgłoszonych, a nieobecnych opłatą startową zostają obciążone Koła lub
Kluby.
6. Organizator zawodów.
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy wsparciu
pracowników Biura ZO.
Organizatorem technicznym jest Koło PZW nr 3 Drzewica.
7. 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.
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8. Szczegółowy program zawodów.
Niedziela 14.10.2018 r.
5.45 – przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie listy obecności,
6.00 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie numerów łodzi,
6.30 – przygotowanie do zawodów,
7.00 – I sygnał – wypłynięcie,
7.30 – II sygnał – początek zawodów,
14.30 – III sygnał – koniec zawodów,
15.00 – czas na dopłynięcie i zdanie sędziemu kart,
15.15 – 15.45 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów.
9. 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.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii3_spin
ning_ver24022018.pdf
10. Nagrody w zawodach.
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące upominki:
- puchary za miejsca 1-3,
- upominki za miejsca 1-3 w klasyfikacji Teamów - certyfikat o nw.
wartości:
- I miejsce - 400,00 zł. (2 X 200 zł.)
- II miejsce - 300,00 zł. (2 X 150 zł.)
- III miejsce- 200,00 zł. (2 X 100 zł.)
11. Ochrona danych osobowych
Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgłoszenie zawodników na zawody jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie ich imion i nazwisk na listach
startowych oraz zdjęć publikowanych przez nas na okręgowej stronie internetowej
i stronie fb – Okręgowy Kapitanat Sportowy, jest oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulami, dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących
w Okręgu PZW w Radomiu, zgodnie z przepisami RODO umieszczonymi na naszej
stronie internetowej http://pzwradom.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
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12. Uwagi końcowe.
-

Zawody są zawodami Towarzyskimi Teamów.
Team składa się z dwóch zawodników.
Zgłoszone łodzie przez zawodników muszą posiadać dokumenty rejestracyjne oraz
komplet wyposażenia ratunkowego zgodnie z Rozporządzenia Ministra infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 roku DZU nr.216 poz. 1423 dotyczącego wyposażenia łodzi,
każdy z zawodników powinien się z nim zapoznać.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102161423

-

Zawody zaliczane są klasyfikacji rocznej GPx Okręgu.
Wg zasad etycznych startujący zawodnicy powinni opuścić zawody po uroczystej
odprawie kończącej zawody wędkarskie,
Ze względy na zasady bezpieczeństwa oraz etykę zawodniczą obowiązuje Całkowity
zakaz spożywania napojów alkoholowych.
Obowiązuje zakaz treningu na łowisku będącym terenem zawodów w sobotę 13.10.
2018 r.
Zawodnicy, którzy wystartowali w danym składzie osobowym Teamu nie mogą
zmieniać przynależności do innego Teamu.

-

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