OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W RADOMIU

KOMUNIKAT NR 2

I i II Tura Podlodowych Mistrzostw
Okręgu
Pionki, dn. 03 luty 2019 r.
Program zawodów
1. Data rozegrania zawodów.
Zawody rozegrane zostaną w dniu 03.02.2019 r. w godz. 6.15 – 15.00.
2. Miejsce rozegrania zawodów.
Zbiornik Pionki.
3. Biuro zawodów
Biuro zawodów mieściło się będzie przy stanicy na lewym brzegu zbiornika
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Orientacyjne rozmieszczenie sektorów:

4. Zgłoszenie i prawo startu.
Prawo startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu, którzy
zostali zgłoszeni przez macierzyste Koła i Kluby – Prezesów, Wiceprezesów ds.
Sportu, Kapitanów Sportowych lub osoby przez nich upoważnione.
Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału na obowiązującym
formularzu zgłoszeniowym do dnia 31.01.2019 r. (czwartek) do godz. 1700
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 3 członków drużyny - w przypadku
zgłoszenia drużynowego;
Koło i Klub mają prawo zgłaszania kilku drużyn i oznaczają je kolejno I, II, III, itd.
Zawodnicy i drużyny, które nie zostały zgłoszone w ww. sposób lub po ustalonym
terminie nie mają prawa startu w zawodach.
Za udział w zawodach o Mistrzostwo Okręgu koszty uczestnictwa swoich
zawodników pokrywają Koła i Kluby.
Koła i Kluby, które zgłosiły zawodników zostaną obciążeni opłatą za start
zawodnika nawet w przypadku niestawienia się zawodnika do zawodów, także
z powodów usprawiedliwionych.
Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualną kartę wędkarską oraz
stosowne zezwolenie na amatorski połów ryb na 2019 rok.
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5. Zasady finansowania.
Opłata startowa wynosi 25 zł. za zawodnika na 1 turę, co daje kwotę 50 zł.za
zawody i jest pokrywana przez macierzyste Koła i Kluby.
6. Sprzęt stosowany w zawodach.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z ,,Zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego w PZW oraz ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW”.
Nowy ,,Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Podlodowym” znajduje się na
stronie:
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2019_
cz_ii7_podlodowe.pdf
7. Formuła zawodów.
Zawody mają charakter zawodów rangi mistrzowskiej w klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej.
8. Organizator zawodów.
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy
wsparciu pracowników Biura ZO.
Organizatorem Technicznym jest Koło PZW nr 18 Pionki - Miasto.
Organizator zapewnia ciepłe napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz
posiłek po każdej turze zawodach.
9. Komisja sędziowska zawodów.
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:
Kol. Jerzy SOBECKI – Sędzia Główny,
Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas
odprawy w dniu zawodów.
10. Szczegółowy program zawodów.
Sobota 02.02.2019 r.
Organizator nie przewiduje oficjalnego treningu.
Niedziela 03.02.2019 r.
6 15 – otwarcie Biura Zawodów,
6 30 – przyjmowanie zgłoszeń,
7 00 – otwarcie zawodów, losowanie 1 tura, odprawa zawodników,
7 35 – kontrola techniczna,
7 40 – zbiórka zawodników przy granicy sektorów,
7 55 – 1 sygnał, wejście na łowisko,
8 00 – 2 sygnał, rozpoczęcie I tury zawodów,
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9 55 – 3 sygnał, pięć minut do końca I tury,
1000 – 4 sygnał, koniec 1 tury, ważenie ryb, posiłek, obliczenie wyników
1 tury zawodów, losowanie 2 tura,
35
11 – kontrola techniczna,
1140 – zbiórka zawodników przy granicy sektorów,
1155 – 1 sygnał, wejście na sektory 2 tury,
1200 – 2 sygnał, rozpoczęcie 2 tury zawodów,
1355 – 3 sygnał, pięć minut do końca 2 tury,
1400 – 4 sygnał, koniec 2 tury zawodów, ważenie ryb, posiłek,
1445 – obliczenie wyników zawodów,
1500 – uroczyste zakończenie zawodów.
11. Regulamin zawodów.
Zawody rozegrane zostaną z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb oraz ,,Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW” przyjętych
Uchwałą nr 101/XII/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15 grudnia 2018 r.
12. Nagrody w zawodach.
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
Po dwóch turach (I i II)
w klasyfikacji indywidualnej:
- puchary za miejsca 1-3.
w klasyfikacji drużynowej:
- puchary za miejsca 1-3,
- w klasyfikacji drużynowej nagradza się pucharem drużynę Koła
lub Klubu.
13. Uwagi końcowe.
Ze względy na zasady bezpieczeństwa oraz etykę zawodniczą obowiązuje
całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
Zawodnicy mają obowiązek posiadania zabezpieczeń przeciwpoślizgowych oraz
linki zakończonej rzutką lub drążkiem.
Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania wiadra do przechowywania żywych
ryb, wiadro ma mieć taką pojemność by złowione ryby po zakończeniu zawodów
wróciły do zbiornika w jak najlepszej kondycji.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów z przyczyn
niezależnych od organizatora. Decydować będzie układ temperatur i grubości
lodu (min. 15 cm.).
Okręgowy Kapitanat Sportowy
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