Puchar Okręgu Teamów
Team Sazan organizuje w dniu 19.11.2017 r. zakończenie
Spinningowego Grand Prix Okręgu Teamów 2017 z łodzi.

I. SPRAWY ORGANIZCYJNE I SPORTOWE
1. Zawody zostaną rozegrane w jednej 5 godzinnej turze, w jednym sektorze
z łodzi, zgodnie z Regulaminem Teamowych zawodów spinningowych
zaliczanych

do

GP

Okręgu

Gorzowskiego

na

rok

2017

http://www.pzw.org.pl/gorzow/cms/10416/regulaminy_gpo_spinning
2. W zawodach prawo startu mają tylko osoby uczestniczące w GP.
3. Każda

drużyna

zobowiązana

jest

posiadać

siatkę

z

obręczami

do przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego.
4. Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników, a także sprzętu ratowniczego
do łodzi (kamizelek ratunkowych, kotwic, gaśnic i apteczki). Dopuszcza
się jako napęd łodzi tylko silniki elektryczne.
5. Organizator przewiduje przeprowadzenie przed turą zawodów wyrywkowej
kontroli zawodników na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

II.MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane na jeziorze Grabino (Gołębim) koło Kłodawy.
Trening na sektorze dopuszczony jest do dnia 13.11.2017 r.(z zachowaniem okresów
ochronnych).
Od dnia 14.11.2017 obowiązuje całkowity zakaz treningu dla zawodników pod rygorem
dyskwalifikacji w zawodach.

III.BAZA ZAWODÓW
Biuro zawodów – Plaża nad jeziorem Grabino (Gołębie).
Przy plaży znajdują się 2 slipy do wodowania łodzi.

IV.ZASADY FINANSOWE
Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 20 zł od osoby (posiłek) płatne na miejscu
zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie pisemnego zgłoszenia
z dopiskiem „Puchar Okręgu Teamów” oraz podanie nazwisk zawodników i nazwy
Teamu.
Zgłoszenia teamów na zawody będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10.11.2017 r.
UWAGA! Zgłoszenia należy wysłać na adres: PZW Okręg Gorzów Wielkopolski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. lub e-mailem:
zoa@pzw.gorzow.pl

V.PROGRAM ZAWODÓW
godz. 6.00 – 7.20

– wodowanie i przyjmowanie łodzi

godz. 7.20 – 7.30

– otwarcie zawodów,

godz. 7.30 – 8.00

– wypłynięcie

godz. 8.00 – 13.00

– zawody

godz. 13.00 – 13.30 – spłynięcie z łowiska
godz. 13.30

– obiad

godz. 14.00

– ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Bartosz tel.691 596 478
Sędzia Główny zawodów: Jerzy Rybka

