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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW 

OKRĘGU LUBELSKIEGO   W KATEGORII SENIORÓW i JUNIORÓW 

Zbiornik Krzczeń , zbiornik Dratów 2019 r. 

 

 

Okręgowa Komisja Sportowa uprzejmie informuje, że zgodnie z 

Kalendarzem imprez sportowych na 2019 rok ,  zorganizuje Spinningowe 

Mistrzostwa Okręgu w dniach 01-02.06.2019 r.  w kategorii seniorów i 

juniorów nad zbiornikiem Krzczeń  i zbiornikiem Dratów.  

 

W Mistrzostwach Okręgu spinningowych Lubelszczyzny prawo startu 

mają:  

 Senior i junior typowany przez koło lub klub który uzyskał 

pozytywny wynik na mistrzostwach klubu lub koła. 

 Pierwsza piętnastka z Grand Prix Spinningowego Okręgu 

Lubelskiego za rok 2018.(zgłoszenie zainteresowanych ) 

 Mistrz Okręgu Spinningowy w kat. seniorów i juniorów za rok 

2018 . 

 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej, żywą rybą. 

Ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z zasadami organizacji sportu 

wędkarskiego.  
 

Ze względu na fakt że zawody zostaną rozegrane żywą rybą zawodnicy są 

zobowiązani do posiadania siatki do przechowywania żywych ryb(siatka 

minimum 1m dł. w trosce o ryby by nie suszyły się zamiast pływać w wodzie 

czekając na sędziów)  i podbieraka. 

 Juniorzy muszą posiadać pełnoletniego opiekuna. 

W celu właściwego przygotowania zawodów prosimy o telefoniczne 

potwierdzenie uczestnictwa w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do 

30.05.2019 r. u kol. Ryszarda Bąka tel. (081 745-66-60), sport@pzwlublin.pl 

Nie zgłoszeni zawodnicy w powyższym terminie zostaną niedopuszczeni do 

Mistrzostw Okręgu. 

  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 ,jest oświadczeniem o zapoznaniu się 

z klauzulami, dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych 

obowiązujących w Okręgu PZW w Lublinie , zgodnie z Klauzulą informacyjną . 



www.pzw.org.pl/klauzula_informacyjna.pdf 

 

 

Miejsce i teren zawodów zarówno w dniu pierwszym jak i drugim 

01-02.06.2019 rok 

Zbiórka uczestników zawodów o godz. 5.30 przy Stanicy Dratów, zawody 

odbędą się w I i II turze na obu zbiornikach Dratów i  Krzczeń dla seniorów,  

juniorzy na zbiorniku Dratów, zawodnicy zaopatrują się sami w kotwice. 

Ze względu na ograniczoną ilość łodzi, decydować będzie kolejność zgłoszeń  

Łodzie przywiezione przez zawodników min. dwuosobowe .  

 

Terenem zawodów w przypadku juniorów w dniu 01-02.06.2019 roku  będzie 

Zbiornik Dratów.      

Trening na sektorach dopuszczony jest do dnia 30.05.2019 r. włącznie. 

Wędkowanie zawodników po 30.05.2019 r. zabronione pod groźbą 

dyskwalifikacji .  

 

l .Koszty uczestnictwa 

- opłata startowa od zawodnika (seniorzy)- 80, zł- za obie tury 

- opłata startowa od zawodnika (juniorzy) - 20, zł- za obie tury  

- opłata startowa od zawodnika z własną łodzią -40,zł za obie tury 

-opłata za osobę towarzyszącą -30,zł 

Program Zawodów Spinningowych nad zbiornikiem Krzczeń i zbiornik 

Dratów  - seniorzy 01-02.06.2019  rok.   

5.30 - zbiórka zawodników na miejscu zawodów oraz potwierdzenie 

uczestnictwa 

6.00 – 7.00 – losowanie i przygotowanie                                                 

7.00 - wypłynięcie                                              

7.30 -  rozpoczęcie wędkowania 

14.30 - zakończenie wędkowania 

14.45 - zdanie kart startowych sędziom, przez zawodników  

15.00-15.30 -  praca komisji sędziowskiej                                                   

15.30 - posiłek                                                                             

16.00 - ogłoszenie wyników                                                       

Program dotyczy obu tur zarówno I tury jaki II tury dnia następnego                       

 



 

 

Program zawodów Spinningowych nad zbiornikiem Dratów   - juniorzy         

dnia – 01.06.2019 roku  . 

5.30 - zbiórka zawodników  Stanica Dratów   

6.00 - losowanie     

6.30- wyjazd na łowisko                                              

7.00 - rozpoczęcie wędkowania 

13.00 - zakończenie wędkowania 

13.15 - zdanie kart startowych sędziom, przez zawodników  

14.30-15.00. praca komisji sędziowskiej                                                   

14.30 - posiłek                                                                             

15.00 - ogłoszenie wyników    

Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych  zmian w planie 

minutowym    Mistrzostw, oraz miejsca rozgrywania zawodów (juniorzy).                                           

Po każdej turze organizator zapewnia   posiłek . 

Komisja sędziowska: 

1. Sędzia Główny                   Kol. Marian Geneja 

2. Z-ca Sędziego Głównego   Kol. Piotr Ostrowski  

3. Sędzia Sekretarz                 Kol. Ryszard Bąk  

 
 

                                                                    Okręgowa Komisja Sportowa  


