
 

 

 

 

Jelenia Góra, dn. 10.07.2018 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

III Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Teamów 2018 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ZO PZW w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z terminarzem imprez 

okręgowych na 2018 rok, organizuje w dniu 11-12 sierpnia 2018 r.  na zbiorniku Leśniańskim 

III Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Teamów 2018 
 

Zawody zostaną rozegrane z łodzi w kategorii seniorów, w dwóch siedmiogodzinnych turach, w dwóch sektorach, 

zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego Część II.3 – Regulamin zawodów w wędkarstwie 

spinningowym”. 

 

W zawodach prawo startu mają dwuosobowe drużyny Kół PZW i Wędkarskich Klubów Sportowych Okręgu, 

które prześlą zgłoszenie (na załączonej karcie) i dokonają opłaty startowej w terminie do 6 sierpnia 2018 r. 

Każda drużyna zobowiązana jest posiadać siatkę lub inny pojemnik do przechowywania ryb w dobrej kondycji, 

do czasu przypłynięcia sędziego.  

Organizator zapewnia 6 łodzi do zawodów. O ich rezerwacji decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.  

 

Dopuszcza się udział drużyny z własną łodzią. Łodzie muszą spełniać wymogi określone w „Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego Część II.3 – Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym (pkt. 6.8.10)” 

Dopuszcza się używanie wyłącznie silników elektrycznych. 

 

Organizator przewiduje przeprowadzenie, przed każdą z tur zawodów, wyrywkowej kontroli zawodników na 

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

 

Biuro zawodów: Ośrodek Wypoczynkowy w Bożkowicach 

Opłata startowa wynosi: 

 150,00 zł od drużyny z własną łodzią 

 200,00 zł od drużyny korzystającej z łodzi okręgowej 

 50 zł od osoby towarzyszącej (korzystającej z posiłku). 

 

Wpłata startowego wyłącznie na konto bankowe Okręgu: 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

58-500 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza 13 

BZ WBK SA 55 1090 1926 0000 0005 1400 2532 

z dokładnym opisem: imię i nazwisko, Koło PZW/WKS, Spinningowe MO Team 2018 

 

Uwaga!  W przypadku braku opłaty startowej na koncie Okręgu do dnia 07.08.2018r., zgłoszenie nie będzie 

przyjęte. Biuro ZO przyjmuje wyłącznie zgłoszenia na załączonej karcie. Zgłoszenia telefoniczne nie będą 

przyjmowane. 

 

W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na zawody, organizator nie przewiduje zwrotu kosztów. 

 

 



PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW 

 

11 sierpnia 2018 r. (sobota) 

do godz. 7:00   - rejestracja zawodników 

od 7:00 do 7:30   - rozpoczęcie Mistrzostw, odprawa 

od 7:30 do 8:00   - przygotowanie do I tury  

godz. 8:00   - wypłynięcie (I sygnał) 

godz. 8:30    - rozpoczęcie I tury zawodów (II sygnał) 

godz. 15:30   - zakończenie tury zawodów (III sygnał) 

do godz. 16:00   - zdanie kart startowych, posiłek 

godz. 17:00   - ogłoszenie wyników I tury Mistrzostw 

 

12 sierpnia 2018 r. (niedziela) 

do godz. 7:00   - rejestracja zawodników 

od 7:00 do 7:30   - rozpoczęcie Mistrzostw, odprawa 

od 7:30 do 8:00   - przygotowanie do I tury  

godz. 8:00   - wypłynięcie (I sygnał) 

godz. 8:30    - rozpoczęcie I tury zawodów (II sygnał) 

godz. 15:30   - zakończenie tury zawodów (III sygnał) 

do godz. 16:00   - zdanie kart startowych, posiłek 

godz. 17:30   - ogłoszenie wyników, wręczenie wyróżnień, zakończenie Mistrzostw Okręgu  

 

 

Główna Komisja Sędziowska: 

1. Sędzia Główny   - Rafał Wawrzynowicz 

2. Zastępca Sędziego Głównego - Zdzisław Barycki 

3. Sędzia Sekretarz  - Krzysztof Rudnicki 

 

Osoby do kontaktu:  

Krzysztof Rudnicki tel. 723 659 963 

Rafał Wawrzynowicz tel. 606 671 503 

 

Komunikat Organizacyjny Nr 2 wraz z mapą zbiornika i oznaczonymi sektorami ukaże się na stronie 

internetowej Okręgu do dnia 3 sierpnia 2018 r. 


