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KOMUNIKAT NR 1 

Towarzyskie Spławikowe Zawody 

Młodzieżowe 

w kategorii U – 15 i U - 20 
  Jastrząb, dn. 04 lipca 2021 r.  

 
 

 Program zawodów 
 

1. Data rozegrania zawodów. 
  Pierwsza tura zawodów rozegrana zostanie w dniu 04.07.2021 r. w godz. 630 – 1500. 

 
 

2. Miejsce rozegrania zawodów. 

  Zbiornik Jastrząb.  
 

3. Biuro zawodów 
  Biuro zawodów mieścić się będzie na parkingu leśnym po lewej stronie zbiornika. 
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4. Zgłoszenie i prawo startu. 

Prawo startu w zawodach mają:  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 01.07.2021 r. (czwartek) do godziny  

1600 
  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 juniora U-20, 
• imię i nazwisko kadeta U-15. 
• Imię i nazwisko opiekuna. 
Zawodnicy, którzy nie zostatali zgłoszeni w ww. sposób lub po terminie nie mają prawa startu 
w zawodach. 

 
5. Zasady finansowania. 

Opłata startowa wynosi 35 zł. za zawodnika kategorii U - 20 i jest pokrywana jest przez 
macierzyste Koła i Kluby. Za zawodników zgłoszonych, a nieobecnych opłatą startową 
zostają obciążone  Koła lub Kluby. Zawodnicy w kategorii U - 15 zwolnieni są z opłaty 
startowej. 

 

6. Sprzęt stosowany w zawodach. 
W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w „Zasadach organizacji 
sportu wędkarskiego” w PZW. Przepisy znajdują się na stronie: 
https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2021_cz
_ii2_splawik.pdf 

 

7. Organizator zawodów. 
Organizatorem Zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy i Komisja ds., Dzieci i Młodzieży 
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek po 
zawodach.  

 

8. Komisja sędziowska zawodów. 
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą: 
Kol. Bartłomiej GAŁKOWSKI – Sędzia Główny 
Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas odprawy        
w dniu zawodów. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://pzwradom.pl/
mailto:radom@pzw.pl
mailto:oks.radom@pzwradom.pl
https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2021_cz_ii2_splawik.pdf
https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2021_cz_ii2_splawik.pdf


OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO 

W RADOMIU 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 
26-600 Radom, ul. Bławatna 6 a, tel.: (48) 363-04-66, fax.: (48) 363-42-52. 

http://pzwradom.pl/ e-mail: radom@pzw.pl 
Konto: PEKAO SA O/Radom 38-1240-5703-1111-0000-4905-5674 

NIP: 948-10-27-878 

 

 

 

 
 

 
9. Szczegółowy program zawodów. 

 
Niedziela 04.05.2021 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  – 5 min. do końca zawodów (kat. Junior, Kadet),  
1300 – VI sygnał – koniec zawodów (kat. Junior, Kadet), 
 Około 1400 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów. 

10. Nagrody w zawodach. 
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 
Puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. 
Talony na zakup sprzętu wędkarskiego w wysokości : 
I miejsce 250,00 
II miejsce 200,00 
III miejsce 150,00 

11. Uwagi końcowe. 
Uczestników zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sportowymi 
obowiązuje udział w uroczystej odprawie i zakończeniu zawodów. Zawodnicy, którzy 
wystartowali w danej kategorii wiekowej mają prawo startu do końca roku tylko w tej kategorii. 

 Przypominamy że zawodnik ma być wyposażony w siatkę okrągłą o średnicy obręczy    

     minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3,50 m. według  
     Zasad Organizacji Sportu.  

12. 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. 

 
UWAGA!!! 

 
Osoby towarzyszące zawodnikom (poza opiekunami kadetów), które mają ochotę zjeść obiad 
na łowisku mogą taki posiłek otrzymać po wniesieniu opłaty 20 zł. na miejscu zawodów u 
Zastępcy Sędziego Głównego. Prosimy o zgłaszanie takiego dodatkowego posiłku na 
formularzu zgłoszeniowym na zawody do dn. 01.07.2021 r. godz. 16:00 Podstawą otrzymania 
posiłku będzie bon wydany podczas zgłaszania zawodników w dniu zawodów. 
Zawodnicy w trakcie trwania zawodów zobowiązani są posiadać maseczki, środki do 

dezynfekcji rąk i własny długopis. Zawodnicy, którzy nie spełnią tych zaleceń nie zostaną 
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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,  obsługa zawodów wraz z komisją sędziowską 

zobowiązani są do przestrzeganie przepisów sanitarnych. 

  Bezwzględnie zachowujemy odstęp pomiędzy uczestnikami zawodów co najmniej 2m. 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany terminu lub 

miejsca rozgrywania zawodów. 

Okręgowy Kapitanat Sportowy 
 

http://pzwradom.pl/
mailto:radom@pzw.pl

