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KOMUNIKAT NR 1                                                                                                                                    

Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Teamów   
Eliminacje do Mistrzostw Polski 

Jagodno, dn. 26 - 28 sierpnia  2022 r.  
 

Organizatorami zawodów na zlecenie Okręgu PZW w Radomiu jest Klub Karpiowy Radom. 

Program zawodów 

1. Data rozegrania zawodów.  

      Zawody mistrzowskie zostaną rozegrane w dniach 26 - 28.08.2022 r. (piątek, sobota          
      i niedziela). 
   
2. Miejsce rozegrania zawodów. 

Zbiornik Jagodno. 
 

3. Biuro zawodów.  

Biuro zawodów znajdować się będzie na prawym brzegu zbiornika przy zaporze. 
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4. Zgłoszenie i prawo startu.  

Prawo startu w zawodach mają: Mistrz Okręgu, Mistrzowie Kół, Klubów 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 01.08.2022 r. (poniedziałek) do godziny 16.00 w formie: 

          - e-maila wysłanego na adres  klubkarpiowyradom@gmail.com lub telefonicznie Damian -    
            792 158 213; Tomek 517 731 082. 

- 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.  
- przy zgłaszaniu Temu mieszanego z różnych Kół, Klubów należy podać nazwę Teamu, 
  każdy z zawodnik zgłaszany jest przez własne Koło, Klub np.: 
  Koło PZW nr 101 zgłasza zawodnika na Karpiowe Mistrzostwa Okręgu w Teamie  
  STAROIKAR, Koło PZW nr 102 zgłasza zawodnika do Teamu STAROIKAR na Karpiowe  
  Mistrzostw Okręgu. 
  Teamy, które nie zostały zgłoszone w ww. sposób lub po terminie nie mają prawa startu      
  w zawodach. 

 - jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 20 teamów, organizator przeprowadzi 
             dodatkowy nabór teamów z kół i klubów. Ostateczna lista startowa zostanie     
             sporządzona do 15 sierpnia 2022 r.  

 
5. Zasady finansowania. 

Opłata startowa za zawodnika wynosi 150 zł. za zawodnika (300 zł. za Team) i jest 
pokrywana przez macierzyste Koła i Kluby.  
Za zawodników zgłoszonych, a nieobecnych opłatą startową zostają obciążone Koła             
i Kluby. 
 

6. Organizator zawodów.  

Organizatorem Zawodów jest Przewodniczący Okręgowej Sekcji Karpiowej i Klub 
Karpiowy Radom działający przy wsparciu pracownika Biura ZO.   
 

7. Komisja sędziowska zawodów.  

W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą:  
Skład Komisji Sędziowskiej przedstawiony zostaną podczas odprawy w dniu zawodów. 
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8. Szczegółowy program zawodów.  

           Piątek (26.08.2022 r.  
 
 godz. 09.00 – otwarcie zawodów i odprawa startowa, losowanie stanowisk,  
 godz. 10.00 – pierwszy sygnał,  
 godz. 12.00 – drugi sygnał  -można łowić, 
 
 Sobota 27.08.2022 r. 
 
 godz. 14.00 – obiad, 
 
 Niedziela 28.08.2022 r.  
 
 godz. 11.45 – trzeci sygnał, 
 godz. 12:00– czwarty sygnał,  
 godz. 12:15 – piąty sygnał,  
 godz. 13.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród oraz zakończenie     
                                 zawodów. 
 

9. Regulamin zawodów.  

Zawody zostaną rozegrane z poszanowaniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu 
Ryb w oparciu o Regulamin zawodów karpiowych na żywej rybie ,zgodnie z zasadami 
sportu  wędkarskiego.  ZOSW PZW cz. II.10. 

 
10. Nagrody  w  zawodach. 

W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 

- puchary za miejsca 1-3, 
- medale,  
- start mistrzowskiego Teamu w Mistrzostwach Polski z uwzględnieniem pokrycia kosztów  
  przez Okręgowy Kapitanat Sportowy, na zasadach obowiązujących wg regulaminu OKS. 

 - komunikat w sprawie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów zostanie  
             podany podczas rozpoczęcia zawodów. 

 
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 Karpiowymi Mistrzostwami Okręgu Teamów. 

-  Team składa się z dwóch zawodników. 

- 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. 

- Ilość zanęty przeznaczona do nęcenia gruntowego jak i przynęty hakowej, nie może 
przekraczać 50 kg na team. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli w/w wagi.     

- Po zawodach zabrania się wyrzucania do wody nadwyżki zanęty. 
- Zawody rozgrywane są w jednej turze, w jednym sektorze. 
- Zabrania się poruszania się samochodami po terenie zawodów bez zgody sędziego.  
- Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą sędziego. 
- Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy.  
- Można używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz 

przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy może skutkować wykluczeniem z zawodów. 
- Na łowisku obowiązuje cisza oraz obowiązek utrzymania w czystości swojego 

stanowiska i sprzątnięcie go po zawodach. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu 

zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie 
wypadki losowe. 

- Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na 
miejscu przez Organizatora. 

- Minimalna ilość startujących drużyn to 10 drużyn – w przypadku mniejszej ilości 
chętnych drużyn zawody nie odbędą się.  
 

 

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

 

 

                                                                            Przewodniczący Okręgowej Sekcji 

       Karpiowej 

 

          Ryszard IWAŃSKI 
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