
Komunikat nr 1 

III tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów 2018/2019 

 26 sierpień 2018r. Rzeka Odra w Górzycy 

 

Zgodnie z kalendarzem zawodów Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje iż 26 sierpnia 

2018r. organizuje III turę Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Zawody zostaną rozegrane w jednej 7 godzinnej turze, w jednym sektorze ze środków 

pływających, zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego PZW oraz RAPR 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 

 

2. W zawodach prawo startu mają dwuosobowe drużyny teamy, członkowie okręgu 

gorzowskiego z opłaconymi składkami na 2018 rok. 

3. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać siatkę z obręczami do przechowywania ryb  

4. Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników a także sprzętu ratowniczego do łodzi 

(kamizelek ratunkowych, kotwic, gaśnic i apteczki). Dopuszcza się jako napęd łodzi silniki 

spalinowe. 

5. Od dnia 20.08.2018 zakaz treningu w sektorze pod rygorem niedopuszczenia zawodnika do 

zawodów. 

6. Slip do wodowania łodzi główka „strategiczna” w Górzycy.  

 

 



TEREN ZAWODÓW  

Rzeka Odra na wysokości miejscowości Górzyca.  

Dobrowolna wpłata na organizację zawodów od teamu wynosi: 100 zł. 

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

terminie do dnia 17.08.2018r włącznie z dopiskiem „ III tura SMOT ODRA 2018”. 

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres mailowy zoa@pzw.gorzow.pl do dnia 17.08.2018r 

włącznie. 

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

wpłaty w razie nie przybycia teamu nie będą zwracane. 

Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

godz.5.00-6:00 – wodowanie i przyjmowanie łodzi przez organizatora zawodów 

godz.6:00 – otwarcie zawodów, losowanie numerów startowych teamów 

godz. 6:30 – wypłyniecie teamów na sektor 

 godz. 7.00-14.00 zawody 

 godz. 14.40 – obiad 

 godz. 15.30 – ogłoszenie wyników zawodów 

 

Uwaga: Program minutowy imprezy może ulec zmianie 

Telefony kontaktowe Grzegorz Dereń 693 060 806 oraz Przemysław Cypryjański tel. 604 565 428 

Serdecznie zapraszamy !!!!!!! 

 

 

 

  

 

 

 


