
 

 

 

 

Jelenia Góra, dn. 16.05.2018 r. 

 

MUCHOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 

W KATEGORII SENIORÓW 

Leśna, 2-3 czerwca 2018 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 2-3 czerwca 2018 roku na rzece Kwisa  

i zbiorniku Czocha odbędą się dwudniowe, trzyturowe 

MUCHOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 

w kategorii seniorów 

 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z „Regulaminem zawodów w dyscyplinie muchowej” Warszawa 2018 r.,  

w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

 

Teren zawodów: rzeka Kwisa i zbiornik Czocha 

Zbiórka zawodników: w miejscowości Smolnik - parking (Leśna) do godz. 7:00 

 

Sektory oraz stanowiska zostaną podane w komunikacie nr 2, który ukaże się po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy indywidualni oraz trzyosobowe drużyny Kół i Klubów Okręgu PZW w 

Jeleniej Górze, zgłoszeni przez Koła, Kluby lub dokonujący zgłoszeń indywidualnie. 

 

Do zawodów  zaliczane będą następujące gatunki ryb:  

 rzeka Kwisa: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy i lipień. 

 zbiornik Czocha: wszystkie gatunki nieposiadające okresu ochronnego. 

Wymiar ryb nieposiadających wymiaru ochronnego zaliczany do punktacji – 16 cm. 

Organizator dopuszcza brodzenie w spodniobutach. 

 

Teren zawodów zostaje zamknięty dla zawodników oraz trenerów pod karą dyskwalifikacji w zawodach od 

dnia 30.05.2018 r. 

 

Zgłoszenia (kompletne, tj. karta zgłoszenia i opłata startowa) przyjmuje biuro Zarządu Okręgu  

(e-mail: biuro@pzw.jgora.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 r.  

Zgłoszenia wyłącznie na załączonej do komunikatu karcie zgłoszenia!!!! 

 

Opłata startowa: 

 70 zł od zawodnika 

 210 zł od drużyny  

 20 zł osoby towarzyszące korzystające 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/nazwa drużyny, Muchowe Mistrzostwa Okręgu 2018 

 

mailto:biuro@pzw.jgora.pl


Uwaga!  W przypadku braku opłaty startowej na koncie Okręgu do dnia 28.05.2018 r., zgłoszenie nie będzie 

przyjęte. 

 

Organizator zapewnia posiłek po I i III turze. 

W przypadku wystąpienia warunków niezależnych od Organizatora, teren oraz data zawodów mogą zostać 

zmienione. O powyższym zawodnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (zgodnie z informacjami 

podanymi w karcie zgłoszenia). Łowisko rezerwowe: rzeka Bóbr 

 

Informacje dot. zawodów: Robert Kuźniewski – tel. 789 013 343 

Sędzia Główny: Franciszek Czaiński  

 

W załączeniu:  

 karta zgłoszenia 

 program czasowy zawodów 

 

Pozostałe informacje w komunikacie nr 2 po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW 

2 czerwca 2018 r. (sobota) 

do godz. 7:00    - zbiórka i rejestracja zawodników 

od godz. 7:00 do 8:00   - odprawa, losowanie, dojście na stanowiska - sektory 

godz. 8:00 - 8:30  - wejście na stanowiska przygotowanie się do zawodów 

godz. 8:30 – 11:30   - I tura zawodów 

do godz. 11:30 – 12:00   - powrót do bazy 

godz. 12:00 – 13:30  - posiłek, ogłoszenie wyników po I turze  

godz. 13:30 – 14:00   - dojście na stanowiska  

godz. 14:00 – 14:30  - przygotowanie do zawodów 

godz. 14:30 – 17:30   - II tura zawodów 

od godz. 17:30 do 18:00 - powrót do bazy zawodów 

od godz. 18:30    -  praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników po II turze 

3 czerwca 2018 r. (niedziela)  

godz. 7:30 – 8:00   - zbiórka zawodników, odprawa 

godz. 8:00 – 8:30   - dojście na stanowiska - sektory 

godz. 8:30 - 9:00   - przygotowanie do zawodów 

godz. 9:00 – 12 :00  - III tura 

godz. 12:00 -12:30   - powrót do bazy zawodów 

godz. 12:30 – 13:30   - posiłek, praca komisji sędziowskiej 

godz. 13:30 - 14:00   - zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród. 

 


