
K O M U N I K A T nr 1 

Indywidualnych Mistrzostw Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. 

w Wędkarstwie Spinningowym 2018 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 11-12.08.2018r. na rzece Odrze na wysokości 

miejscowości Górzyca oraz rzece Warcie na wysokości miejscowości Świerkocin organizowane będą 

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w Wędkarstwie Spinningowym. Zawody 

zostaną rozegrane w kat. senior (minimum 10 startujących) oraz junior (minimum 3 startujących). 

Przepisy zawodów określają „Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego” PZW . oraz  

RAPR PZW Gorzów WLKP.  

 Ryby zaliczane do punktacji:  

• szczupak – wymiar 50 cm  

• sandacz -  wymiar 50 cm  

• boleń – wymiar 50 cm  

• jaź, kleń – wymiar 25 cm  

• okoń – wymiar 20 cm 

• brzana wymiar 40 cm 

• troć wymiar 35 cm 

• sum wymiar 70 cm 

 

Zawodnicy są zobowiązani do posiadania siatek do przechowania ryb. 

- Zakaz używania spodniobutów 

 - Brodzenie do wysokości woderów 

 - Od dnia 06.08.2018 zakaz treningu w sektorach pod rygorem niedopuszczenia zawodnika do 

zawodów. 

 

TEREN ZAWODÓW  

11.08.2018 Odra na wysokości miejscowości Górzyca  

12.08.2018 Warta na wysokości miejscowości Świerkocin (lewy brzeg) 

Mapy sektorów będą opublikowane w komunikacie nr 2 

Dobrowolna opłata na organizację zawodów  od 1 zawodnika wynosi: 80,00 zł za 2 tury  

Opłaty należy dokonać na konto: BGŻ S.A nr rachunku 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660 w terminie 

do dnia 03.08.2018r włącznie z dopiskiem „ IMO 2018”. 



 

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres mailowy zoa@pzw.gorzow.pl do dnia 03.08.2018r włącznie. 

Prosimy o przestrzeganie podanego w komunikacie terminu opłaty i zgłoszenia. Wniesione opłaty w 

razie nie przybycia zawodnika nie będą zwracane. 

W przypadku startu juniora zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na uczestnictwo w zawodach oraz 

zapewnienie opieki w trakcje trwania zawodów.  

Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.  

 

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW  

Sobota 11.08.2018r. Odra Górzyca  

 DO 6:00 przyjazd zawodników zbiórka główka strategiczna 

 6:00 otwarcie zawodów, odprawa 

 6:05 - 6:30 losowanie podsektorów  

6:30 – 7:00 wyjście na sektory 

 7:00 – 14:00 I TURA ZAWODÓW 

 14:45 obiad 

15:30 ogłoszenie wyników I TURY 

 

Niedziela 12.08.2018 r. Warta Świerkocin 

DO 6:00 przyjazd zawodników zbiórka pod mostem 

 6:00 otwarcie zawodów, odprawa 

 6:05 - 6:30 losowanie podsektorów 

 6:30 – 7:00 wyjście na sektory 

 7:00 – 14:00 II TURA ZAWODÓW 

 14:45 obiad  

 15:30 ogłoszenie wyników wręczenie pucharów, zakończenie zawodów. 

 

Uwaga: Program minutowy imprezy może ulec zmianie 

Sędzia Główny Zawodów: Jerzy Rybka  sędzia klasy okręgowej. 

Telefony kontaktowe Grzegorz Dereń 693 060 806 oraz Mirosław Siudy tel. 605 044 871 

Serdecznie zapraszamy !!!!!!! 


