Komunikat nr 1
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich Wenecja 2020
W związku z dużym zainteresowaniem ogólnopolskimi zawodami dla dzieci i młodzieży,
Rada ds. Młodzieży ZG PZW organizuje w dniach 11-13 września 2020 r. w Wenecji k/Żnina
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich Wenecja 2020. Olimpiada będzie
zaliczana do Cyklu Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich 2020.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach
Wędkarskich ver. 19.1.1, ze zmianami dotyczącymi zawodów wędkarskich.
Zawody wędkarskie zostaną rozegrane równocześnie z zawodami rzutowymi w 3-boju
spinningowym. Dwie kategorie wiekowe będą rozgrywały zawody spławikowe, a w tym czasie
trzecia kategoria wiekowa będzie rozgrywała zawody rzutowe. Po południu nastąpi zamiana grup.
Zawody spławikowe zostaną rozegrane na dwóch łowiskach. Kategoria wiekowa do 16 lat będzie
wędkować na łowisku specjalnym. Brzeg niski trawiasty, głębokość wody do 2 m. Rybostan
zróżnicowany z przewagą karpi. Szerokość stanowisk zostanie dostosowana do liczby zawodników.
Kategoria do 12 lat będzie wędkować na Jeziorze Weneckim z dwóch, stabilnych drewnianych
pomostów o szerokości ok 2,5m. Rybostan zróżnicowany z przewagą leszcza, płoci i krąpia.
Szerokość stanowisk zostanie zmniejszona do ok 6-7 m.
Ze względów bezpieczeństwa na pomostach wyłącza się możliwość wędkowania na tyczkę.
Po południu kategoria wiekowa do 14 lat będzie wędkować na pomostach.
Prawo startu posiadają członkowie uczestnicy PZW mający opłaconą składkę członkowską PZW
na 2020 rok.
Zawodników w kategoriach wiekowych: do 12 lat, do 14 lat i do 16 lat zgłaszają Okręgi lub Koła
PZW.
Organizator ogranicza liczbę startujących do 60 zawodników.
Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeniowej należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do 31 sierpnia 2020 r. na adresy: e-mail sportpzw@zgpzw.pl i rdsm.zgpzw@gmail.com
Aktywna karta zgłoszeniowa w formacie .xlsx
Jeżeli liczba zgłoszonych do zawodów nie przekroczy 30 zawodników, Olimpiada Wenecja 2020
zostanie odwołana.
Koszt uczestnictwa w Olimpiadzie ustala się na 300 zł za osobę.
Każda pierwsza drużyna wystawiona przez Okręg lub Koło PZW jest zwolniona z opłaty startowej.
Druga drużyna wnosi opłatę w wysokości 50% opłaty startowej, trzecia i kolejne oraz opiekunowie
100% opłaty startowej.
Opłatę startową należy wpłacić na konto ZG PZW:
PKO SA

47 1240 6218 1111 0000 4611 2127

Skład głównej komisji sędziowskiej:
Sędzia główny – Krzysztof Chwastek
Sędzia sekretarz – Agata Statucka

z dopiskiem „Wenacja 2020”

Biuro zawodów będzie mieściło się
https://goo.gl/maps/tvbK7PyYLqJY8yLk7

w

ośrodku

wypoczynkowym

„Przystań

Wenecka”

Namiary GPS:
52°48'21.5"N 17°44'24.9"E
52.805979, 17.740244

Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w OOMwSW Wenecja 2020 jest
dostarczenie w dniu przyjazdu oświadczenia, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Podpisane oświadczenie musi być datowane nie wcześniej niż na dzień przed rozpoczęciem
Olimpiady.
Opiekunowie
również
zobowiązani
są
do
podpisania
oświadczenia.
Oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
Podczas Olimpiady będzie obowiązywał reżim sanitarny zgodny z przepisami Covid-19 (maseczki
ew. przyłbice, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała)

Mapka poglądowa miejsca rozgrywania OOMwSW Wenecja 2020.
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Pomosty na Jeziorze Weneckim
Łowisko specjalne
Boisko (zawody rzutowe i sprawnościowe)
Ośrodek wypoczynkowy „Przystań Wenecka”

Wszelkich informacji na temat Olimpiady udziela kol. Krzysztof Chwastek tel 601 82 77 33

Proponowany plan godzinowy
Piątek 11 września 2020r.
1200
1400
1430
1600
1830
2000

- 1400 rejestracja zawodników
odprawa z kierownikami ekip
obiad
zawody sprawnościowe
test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej
kolacja

Sobota 12 września 2020 r.
615 śniadanie
730-850 przygotowanie do zawodów spławikowych (kat. 12 i 16 lat)
900-1200 zawody spławikowe (kat. 12 i 16 lat)
900-1200 zawody rzutowe (kat. 14 lat)
1300 obiad
1415-1535 przygotowanie do zawodów spławikowych (kat. 14 lat)
1545-1845 zawody spławikowe (kat. 14 lat)
1500-1900 zawody rzutowe (kat. 12 i 16 lat)
2000 kolacja
Niedziela 13 września 2020 r.
800 śniadanie
900 ceremonia zakończenia OOMwSW Wenecja 2020
1200 wyjazd uczestników

Zgłoszenie do Olimpiady Wenecja 2020 oznacza akceptację zapisów niniejszego komunikatu.

KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
Wenecja, 11-13 września 2020 r.
Zgłaszamy
zawodników

Lp

Imię i Nazwisko

Kat.
wiekowa

Data
Rozmiar
urodzenia koszulki

Numer
PESEL

Drużyna/
indywidualnie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kierownik ekipy,trenerzy i opiekunowie:
Lp

Imię i Nazwisko

Funkcja

Rozmiar
Koszulki

Nr telefonu

1
2
3
4
5
6

Kwota przelewu:

Dane do faktury:
Imię i Nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy:

sportpzw@zgpzw.pl
rdsm.zgpzw@gmail.com
programy.wedkarskie@gmail.com

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko …………..….......................................................................................…………………..
Nr telefonu …………...........................................................................................…………………………

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na udział

…………………..............................................…………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich Wenecja 2020,
organizowanej przez Radę ds. Młodzieży ZG PZW w dniach 11-13 września 2020 r
w Wenecji k/ Żnina.
2. Jestem świadomy organizacji zawodów w okresie trwającej na terenie RP epidemii COVID-19
i potencjalnego ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i
nie będę wnosił żadnych roszczeń względem organizatora lub komisji sędziowskiej,
w przypadku zarażenia się dziecka wirusem SARS-CoV-2.
3. Znam i rozumiem zasady rozgrywania zawodów w okresie epidemii i zobowiązuję się do
bezwzględnego stosowania się dziecka do obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych
organizatora oraz poleceń sędziów w tym zakresie, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów
lub dyskwalifikacji.

4. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie miało objawów infekcji, w szczególności objawów
infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. wysoka temperatura, kaszel, duszności).

5.

Dziecko nie jestem objęte kwarantanną/izolacją.

6.

W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2,
zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na Covid-19.

……………………………………
Data *

……………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)*

* Oświadczenie może zostać wypisane i podpisane najwcześniej dzień przed rozpoczęciem Olimpiady

OŚWIADCZENIE TRENERA/OPIEKUNA

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich, Wenecja 11-13 września 2020 r.

Imię i nazwisko …………..….......................................................................................…………………..
Nr telefonu …………...........................................................................................…………………………

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1.

Jestem świadomy organizacji zawodów w okresie trwającej na terenie RP epidemii COVID-19
i potencjalnego ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie
będę wnosił żadnych roszczeń względem organizatora lub komisji sędziowskiej w przypadku
zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

2. Znam i rozumiem zasady rozgrywania zawodów w okresie epidemii i zobowiązuję się do
bezwzględnego stosowania się do obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych organizatora,
a także poleceń sędziów w tym zakresie, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem objawów infekcji, w szczególności objawów infekcji
górnych dróg oddechowych (m.in. wysoka temperatura, kaszel, duszności).

4.

Nie jestem objęty kwarantanną/izolacją.

5. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2,
zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na Covid-19.

……………………………………
Data *

……………………………………
(czytelny podpis)*

* Oświadczenie może zostać podpisane najwcześniej dzień przed rozpoczęciem Olimpiady

