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Okręgowa Komisja Sportowa uprzejmie informuje, że  organizuje w dniach 18-19.05.2019 r. 

Gruntowe  Mistrzostwa Okręgu 

Mistrzostwa przeprowadzone będą na zbiorniku Dratów  

Charakterystyka łowisk : głębokość w sektorach zawodów 1-2,5 m  gatunki ryb dominujące 

w łowisku:  leszcz, płoć, karp, jaź, jazgarz, ukleja, okoń, lin.   

 

 

Koła i kluby mogą zgłosić po jednym zawodniku, w tym  Mistrza koła/klubu. Dodatkowo 

prawo startu ma pierwsza 15-stka z GPX Okręgu  i Mistrz Okręgu za rok 2018. Zawody 

odbędą się w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej , zgodnie z obecnie obowiązującym 

regulaminem zawodów w wędkarstwie gruntowym (feederowym) . Szczegółowe przepisy w 

ZOSW .  

 

Uwaga !!! Koła i Kluby które nie będą miały możliwości rozegrania zawodów 

eliminacyjnych w ramach Mistrzostw Koła lub Klubu na 2019 rok, są uprawnione do 

zgłoszenia zawodnika wytypowanego przez Zarządy.  

Zawodnicy uczestniczący w zawodach powinni posiadać opłaty na rok 2019. 

  

 

W celu właściwego przygotowania zawodów prosimy o telefoniczne potwierdzenie 

uczestnictwa w zawodach tel. (081 745-66-60) lub drogą elektroniczną (fax.,e-mail) 

sport@pzwlublin.pl 
Potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do               

16.05.2019 r.  

 

Nie zgłoszeni zawodnicy w powyższym terminie  mogą zostać niedopuszczeni do 

Mistrzostw Okręgu. 

 

Komisja sędziowska: 

1. Sędzia Główny                      - Kol. Piotr Ostrowski  

2. Z-ca Sędziego Głównego      - Kol. Piotr Chołota   

4. Sędzia Sekretarz                    - Kol. Klaudia Korszla  

 

 

Harmonogram zawodów w I turze sobota  18.05.2018r. zbiornik Dratów 

-godz. 7 oo                                 - rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów  

-godz. 7 3o                                 - losowanie sektorów i stanowisk  

-godz. 10  oo – 14 oo                 - czas trwania I tury 

-godz. 14 oo – 15 oo                  - praca komisji sędziowskiej, posiłek  

-godz. 15 oo                               - ogłoszenie wyników I tury Mistrzostw  

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram zawodów w II turze niedziela  19.05.2018 r. zbiornik Dratów   

 

-godz. 7 oo                                 -rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów 

-godz. 7 3o                                 -losowanie sektorów 

-godz. 10 oo – 14 oo                  -czas trwanie II tury  

-godz. 14 oo – 15 oo                  -praca komisji sędziowskiej, posiłek  

-godz. 15 0o                               -uroczyste zakończenie Mistrzostw  

Harmonogram minutowy może ulec zmianie 

                 

 

 

Po obu turach organizatorzy zapewniają gorący posiłek 
 

 

 

W gruntowych Mistrzostwach Okręgu będzie obowiązywała opłata startowa w 

wysokości 50 zł od zawodnika, 30 zł osoby towarzyszącej za obie tury zawodów. 

 

Zbiórka zawodników na parkingu przed wiatą Dratów 


