OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W RADOMIU

KOMUNIKAT NR 1
TOWARZYSKICH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH
Puchar rz. Pilicy
Przybyszew, dn. 02 sierpnia 2020 r.
Program zawodów
1. Data rozegrania zawodów.
Towarzyskie Zawody Spinningowe (z brzegu) rozegrane zostaną w dniu
02.08.2020 r. (niedziela)
w godz. 5.00 – 15.00.
2. Miejsce rozegrania zawodów.
Rzeka Pilica i jej starorzecza w okolicach miejscowości Przybyszew.
Sektor A umieszczony zostanie w górę rzeki od mostu w Przybyszewie po dwóch
stronach rzeki. Sektor B w dół rzeki od mostu w Przybyszewie po dwóch stronach
rzeki.
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3. Biuro zawodów
Biuro zawodów znajdować się będzie w okolicy mostu w m. Przybyszew.

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
00
formularzu zgłoszeniowym do dnia 30.06.2020 r. (czwartek) do godz. 16
w formie:
- e-maila wysłanego na adres oks.radom@pzwradom.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
zgłoszenia drużynowego;
Koła i Kluby 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.
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Za udział w zawodach o Puchar rzeki Pilicy koszty uczestnictwa swoich
zawodników pokrywają Koła i Kluby.
Koła i Kluby, które zgłosiły zawodników zostaną obciążone 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 2020 rok.
5. Zasady finansowania.
Opłata startowa wynosi 35 zł. za zawodnika i jest pokrywana przez
macierzyste Koła i Kluby
6. Sprzęt stosowany w zawodach.
W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w „Zasadach
organizacji sportu wędkarskiego w PZW” wg zapisów na stronie:
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2020_
cz_ii3_spinning.pdf
7. Formuła zawodów.
Zawody zostaną rozegrane w jednej turze i prowadzona będzie
klasyfikacja indywidualna oraz klasyfikacja drużynowa. Drużyna składa się
z dwóch zawodników.
8. Organizator zawodów.
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy działający przy
wsparciu pracowników Biura ZO.
Organizatorem Technicznym jest Koło PZW nr 19 Syrenka Białobrzegi.
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek
po zawodach.
9. Komisja sędziowska zawodów.
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:
Kol. Jarosław PAWLAK – Sędzia Główny,
Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas
odprawy w dniu zawodów.
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10. Szczegółowy program zawodów.
Niedziela 04.08.2019 r.
5.00 – przyjmowanie zgłoszeń (obowiązkowe podanie numeru telefonu
zawodnika sędziemu sekretarzowi), sprawdzanie listy
obecności,
5.15 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,
5.30 – pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed
rozpoczęciem tury zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników
na wybrane stanowiska w sektorze.
6.00 – drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów,
13.00 – trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
13.30 – 14.00 - ogłoszenie wyników zawodów i uroczyste zakończenie
zawodów.
11. Regulamin zawodów.

Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb w oparciu o Regulamin zawodów spinningowych, zgodnie
z zasadami sportu.
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2020_
cz_ii3_spinning.pdf
12. Nagrody w zawodach.
W zawodach przewidziane są następujące nagrody:
- dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji
indywidualnej przewidziane są puchary okolicznościowe,
- dla zawodników zajmujących 1- 3 miejsce w klasyfikacji
drużynowej przewidziane są puchary okolicznościowe dla drużyny.

13. 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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14. Uwagi końcowe.
Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowy w trakcie zawodów.
Organizator zapewnia dla uczestników gorący posiłek po zawodach i napoje.
Dopuszcza się brodzenie wyłącznie w butach biodrowych (woderach) –
o brodzeniu zadecyduje sędzia główny podczas odprawy przed zawodami.
Wg zasad etycznych startujący zawodnicy powinni opuścić zawody po uroczystej
odprawie kończącej zawody wędkarskie.
Obowiązuje zakaz treningu na łowisku będącym terenem zawodów w sobotę
01.07. 2020 r.
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatki i torby foliowej (lub
innego pojemnika) do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia
w wodzie złowionych ryb.

UWAGA!!!
- Zawodnicy w trakcie trwania zawodów zobowiązani są posiadać maseczki,
środki do dezynfekcji rąk i własny długopis. Zawodnicy, którzy nie spełnią tych
zaleceń nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
- Przed potwierdzeniem swojego udziału w zawodach każdy uczestnik
zobowiązany jest udać się do obsługi medycznej zawodów w celu wypełnienia
formularza oraz zmierzenia temperatury.
- po wizycie w punkcie medycznym zawodnicy potwierdzają swój udział w biurze
zawodów, zawodnicy, obsługa zawodów wraz z komisją sędziowską zobowiązani
są do przestrzeganie przepisów sanitarnych.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany
terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.
Przewidujemy podsumowanie GPX za rok 2019 r. oraz wręczenie pucharów.

Okręgowy Kapitanat Sportowy

