KOMUNIKAT NR 2
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
9 - 12 maja 2019 r. w Gdańsku
Baza Olimpiady: Ośrodek wczasowy „Wakacje z Alicją” Gdańsk Świbno ul. Trałowa 20

PROGRAM

OLIMPIADY

9 maja 2019 r. (czwartek)
14.00 - 16.00
- zakwaterowanie
16.30 - 17.00
- odprawa kierowników drużyn w miejscu zakwaterowania
18.00 - 18.30
- uroczystość otwarcia Olimpiady, Gdańsk Świbno
19.00 – 19.45
- kolacja
10 maja 2019 r. (piątek)
6.00 - 6.45
- śniadanie
7.00 - 7.45
- przejazd na łowisko, Kanał Śledziowy m. Trzcinisko
7.45 - 8.00
- odprawa zawodników na łowisku
8.00 - 9.50
- zajęcie stanowisk, przygotowanie do zawodów
10.00 - 13.00
- czas łowienia
13.00 - 14.00
- zakończenie zawodów, ważenie złowionych ryb
14.15 - 14.30
- powrót do miejsca zakwaterowania
14.45 - 15.30
- obiad
15.30 - 19.30
- wycieczka indywidualna „Gdańsk w pigułce”
20.00
- kolacja
11 maja 2019 r. (sobota)
7.15 - 8.00
- śniadanie
9.00- 14.30
- zawody rzutowe i sprawnościowe, boisko w Wiślince
15.00- 15.45
- obiad
16.00- 17.00
- konkurs wiedzy ekologiczno – wędkarskiej, Gd. Świbno
19.00- 19.45
- kolacja
12 maja 2019 r. (niedziela)
7.45 - 8.30
- śniadanie
9.00 - 11.00
- uroczystość nagradzania zwycięzców oraz zakończenia Olimpiady
11.00
- wyjazd uczestników
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy.

Z uwagi na odprawę kierowników drużyn o godz. 16.30 w czwartek 9.05.2019 r.
prosimy o punktualne przybycie.






Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie olimpiady.
Organizator nie zapewnia środków transportu.
Wszystkie posiłki wydawane będą w miejscu zakwaterowania.
Kontakt do organizatorów: Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922
Ilona Karkocka tel. 668 015 971
================================================================
Charakterystyka łowiska – Kanał Śledziowy, miejscowość Trzcinisko








rodzaj akwenu: kanał,
szerokość: 15 do 30 metrów,
uciąg wody stały (lekko zmienny w obydwu kierunkach),
głębokość zmienna od 1,5 do 3,5 m,
brzeg: porośnięty trzciną i roślinnością trawiastą,
rybostan: karp, karaś, leszcz, lin, płoć, ukleja. Ryby dominujące: leszcz i płoć,
należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wjeżdżania samochodami na stopę wałów
przeciwpowodziowych.

Miejsce zakwaterowania oraz teren rozgrywania konkurencji:

V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
Gdańsk, 9 -12.05.2019 r.
Organizator

Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Gdańska
Prezes Zarządu Głównego PZW
Wiceprezes ds. Młodzieży
Wiceprezes ds. Promocji wędkarstwa ZG
Sekretarz ZG

Patronat medialny

Sponsorzy imprezy

- Aleksandra Dulkiewicz
- Teodor Rudnik
- Wiesław Miś
- Dariusz Dziemianowicz
- Beata Olejarz

