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KOMUNIKAT NR 1 

Otwarte Zawody Spławikowe 

VIII Memoriał Małgorzaty 
Wesołowskiej 

 

Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy i Wędkarze, w imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Radomiu mamy przyjemność zaprosić Was na zawody spławikowe. 
 

VIII Memoriał im. Małgorzaty Wesołowskiej 
Jastrząb, dn. 11.09.2022 r. 

 
 

Szczegóły zawodów 

 
1. Data rozegrania zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 11.09.2022 r. (niedziela) w godz. 7.00 – 16.00 
 
2. Miejsce rozegrania zawodów. 
Zbiornik Jastrząb w miejscowości Jastrząb (lewy i prawy brzeg zbiornika). 

Współrzędne GPS zbiornika. 
Kościuszki 32, 26-502 Jastrząb, Polska 

Szerokość geograficzna: 51.246307 | Długość geograficzna: 20.947448 
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3. Biuro zawodów  
Biuro zawodów będzie mieściło się przy tamie czołowej nad zbiornikiem w m. Jastrząb.  
 

 
 

4. Zgłoszenie i prawo startu. 
Prawo Startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Radomiu oraz zaproszeni goście. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc startowych, koła/kluby mają prawo zgłosić jedną 
drużynę, liczy się kolejność zgłoszeń. Zawodnicy indywidualni muszą być zgłaszani przez 
macierzyste koła/kluby. 
Warunkiem startu w zawodach jest pisemne zgłoszenie udziału do dnia 06.09.2022 r.  
 (wtorek) do godziny 16:00 w formie: 
 - e-maila wysłanego na adres : oks.radom@pzwradom.pl 
Zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni w ww. sposób lub po terminie nie mają prawa startu 
w zawodach. 
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów ze względu na brak 
miejsc startowych. O przyjęciu bądź nie przyjęciu zgłoszenia startujący zostanie 
poinformowany e-mailem zwrotnym. 
 
5.  Zasady finansowania. 
Opłata startowa wynosi 360 zł od drużyny i 120 zł od zawodnika indywidualnego. Wpłaty 
należy dokonać do dnia 06.09.2022 r. na numer konta:  

Konto: PEKAO SA O/Radom 38-1240-5703-1111-0000-4905-5674 
Za zawodników z Okręgu PZW w Radomiu startowe opłacają Koła, Kluby. 
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6. Regulamin zawodów, sprzęt stosowany w zawodach. 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  ,,Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”. 
 Regulaminy i zasady prezentowane są na stronie: 
https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2021_cz
_ii2_splawik.pdf 
W zawodach dozwolone jest używanie sprzętu omówionego w ww. przepisach. 
Wymiary ochronne i okresy ochronne ryb zgodne z link poniżej. 
https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5373.pdf 
 
7. Formuła zawodów. 
Zawody rozegrane zostaną w formule towarzyskiej w klasyfikacji indywidualnej oraz 
drużynowej w 3 sektorach, bez podziału na kategorie wiekowe. Drużyna składa się  
z 3 zawodników. 

Dojazd do sektorów : 

 

http://pzwradom.pl/
mailto:radom@pzw.pl
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8. Organizator zawodów. 
Organizatorem Zawodów jest Zarząd Okręgu PZW w Radomiu przy wsparciu technicznym 
Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 
Organizator zapewnia napoje, opiekę medyczną w czasie zawodów oraz posiłek po 
zawodach. 
 
9. Komisja sędziowska zawodów. 
W skład Komisji Sędziowskiej zawodów wchodzą: 

 
Kol. Tadeusz POTASIŃSKI – Sędzia Główny,  
Pozostali członkowie Komisji Sędziowskiej przedstawieni zostaną podczas odprawy w dniu 
zawodów. 
 
 

 
 
10. Szczegółowy program zawodów. 
 
Niedziela 11.09.2022 r.  
6.30 – sprawdzenie listy obecności 
7.00 – uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk, 
7.40 – 8.00 – dojście do stanowisk, 
8.00 – I sygnał – wejście na stanowiska, 
8.15 – II sygnał – 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt, 
9.50 – III sygnał – nęcenie, 
10.00 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów, 
13.55 – V sygnał – 5 min. do końca zawodów 
14.00 – VI sygnał – koniec zawodów, 
Około 15.00 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów. 
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11. Nagrody w zawodach. 
W zawodach organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: 
- puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, 
-  nagrody ufundowane przez sponsorów. 
 
12. Charakterystyka łowiska. 
Zbiornik Jastrząb (12 ha) posiada równą linię brzegową zapewniającą prawie jednakowe 
warunki dla wszystkich uczestników zawodów, średnia głębokość łowiska 1,5 – 2 m. 
Dominujące gatunki ryb: płoć, jaź, leszcz, karp, okoń.  
 
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. 
 

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

 
 
 

 Okręgowy Kapitanat Sportowy 
     PZW w Radomiu 
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