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KOMUNIKAT NR 1 

 
Wędkarskich Zawodów Spławikowych 

dla dzieci i młodzieży do lat 16-tu 

 

,,XIII Wędkarskie Pożegnanie Wakacji 2022” 

Warka, dnia 28 sierpnia 2022 r. 
 

Okręgowa Komisja ds. Dzieci i Młodzieży zapraszają dzieci  w wieku do lat 16-tu na 
zawody wędkarskie, które odbędą się  w dniu 28 sierpnia 2022 r. w m. Warka. 

 
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wędkarskie święto kończące tegoroczne wakacje. 
 

Miejsce zbiórki- matecznik pod mostem kołowym. 
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Zawody wędkarskie: 

 

1. Data rozegrania zawodów 

 Zawody zostaną rozegrane w dniu 28 sierpnia 2022 roku w godzinach 8.00-16.00 

 

2. Miejsce rozegrania zawodów: 

 Matecznik rzeki Pilicy w Warce. 

 

3. Zgłoszenie zawodników: 

 Zgłoszenie uczestnika należy przesyłać drogą e-mailową na adres Okręgowego 
 Kapitanatu Sportowego oks.radom@pzwradom.pl w terminie do dnia 24.08.2022 r. 
 (środa) do godz. 16.00 

 

W zgłoszeniu należy podać: 

- imie i nazwisko zawodnika, 

- rok urodzenia, 

- koło PZW/ miejscowość, 

- ilu opiekunów będzie towarzyszyło zawodnikowi, 

- telefon kontaktowy opiekuna. 

 

4. Formuła zawodów: 

 

 Zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych, organizator przewiduje 
dodatkowo utworzenie kategorii KRASNAL dla najmłodszych dzieci. 

Czas trwania tury zawodów 1,5, 2 lub 3 godziny w zależności od grupy wiekowej. 

O przydziale do danej grupy wiekowej zdecyduje Komisja Sędziowska, biorąc pod 
uwagę rok urodzenia zawodnika. 

W czasie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. 

 

WAŻNE !- podczas trwania zawodów obowiązkowo każdy zawodnik musi znajdować 
się pod opieką osoby pełnoletniej- rodzica/ opiekuna. 
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5. Przewidywalny program zawodów: 

 

08.00  -zbiórka uczestników, 

08.30  - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, 

09.00 - 09.15 - dojście do stanowisk, 

09.15  - I sygnał wejście na stanowisko, 

10.00  - II sygnał- nęcenie, 

10.10  - III sygnał rozpoczęcie zawodów, 

11.40   - IV sygnał zakończenie zawodów w kat. KRASNAL. 

12.10  - V sygnał zakończenie 2 godzinnej tury. 

13.10  - VI sygnał zakończenie 3 godzinnej tury. 

 

6. Upominki w zawodach: 

 Organizatorzy przewidują nastepujace upominki: 

 Puchary za zajecie miejsc I - III we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 Zestawy upominków dla wszystkich uczestników zawodów. 

 

7. Konkurencje towarzyszące: 

 W czasie trwania imprezy organizatorzy przewidują rozegranie dodatkowych 
 konkurencji sprawnościowych dopasowanych do danej grupy wiekowej, dla 
 najmłodszych grę planszową. 

 

8. Zasady finansowania: 

 Koszty uczestnictwa w zawodach ponosi Zarząd Okręgu PZW w Radomiu, 

 z wyjatkiem kosztów dojazdu - dowóz zawodników na teren łowiska we własnym 
 zakresie. 

 

9. Ochrona danych osobowych: 

 
Okręgowa Komisja ds. Dzieci I Młodzieży 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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UWAGA !!! 

Liczba zawodników startujących w zawodach została ograniczona do 50- ciu uczestników,     
o przyjaciu zdecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

 

 
 

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

 
 

                    Przewodniczący 
 
Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży 
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