
Komunikat nr 1 – Puchar Czochy 2017 

Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ZO PZW w Jeleniej Górze   informuje, że w dniu 11.06.2017  roku 
(niedziela) na zbiorniku Leśniańskim   rozegrane zostaną  I turowe  zawody muchowe zaliczone do  cyklu  
Mistrzostw Okręgu na rok 2017.  

                                                                „ Puchar Czochy 2017 ” 

Teren zawodów od zwalonego mostu drogowego do cypla przy Ośrodku ŻEGLARSKIM Izery  .  

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy /seniorzy/ zgłoszeni przez Wędkarskie Kluby Sportowe oraz 
Zarządy Kół PZW. Zgłoszenia można dokonać również indywidualnie. 

Zawody rozgrywane będą na „ŻYWEJ RYBIE” według Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego.  

 Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 
 Ryby zaliczane do zawodów zgodnie z RAPR. 

Zawodnicy muszą posiadać kamizelki asekuracyjne, każdy zawodnik powinien posiadać siatkę do 
czasowego przetrzymywania ryb, do czasu przybycia sędziego kontrolnego. 

Dopuszczone jest używanie własnych silników elektrycznych oraz dryfkotwy. Organizator dysponuje 
ośmioma łodziami – 16 miejsc zawodniczych. O rezerwacji łodzi decyduje kolejność zgłoszeń. W 
przypadku używania własnej łodzi należy zaznaczyć ten fakt w karcie zgłoszenia. 

Zabronione jest używanie podczas zawodów echosond. 

Zgłoszenia na załączonej karcie startowej przyjmuje biuro Zarządu Okręgu w nieprzekraczalnym terminie 
do 2 czerwca  2017 r.    

Opłata startowa od zawodnika: 60 zł.( drużyna 180 zł) 

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 podaniem imienia i nazwiska oraz z dopiskiem PUCHAR CZOCHY 2017. W przypadku wpłaty kwoty 180 
zł / drużyna / należy podać również dane pozostałych dwóch zawodników i nazwę drużyny. 

Uwaga !!! w przypadku braku opłaty startowej na koncie okręgu w dniu 2 czerwca, zgłoszenie nie będzie 
przyjęte. 

 Zbiórka zawodników w Stankowicach OBOK zwalonego mostu .  

PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW: 
do godz. 8:00- zbiórka i rejestracja zawodników 
od godz. 8:00 do 8:30 – odprawa i losowanie obsad łodzi 
godz. 8:30 – pierwszy sygnał / zajęcie i przygotowanie łodzi. 
godz. 8:50 – drugi sygnał / wypłynięcie / 
godz. 9:00 – trzeci sygnał / początek łowienia / 
godz. 13:00- czwarty sygnał / koniec łowienia / 
do godz. 13: 30 – powrót do bazy zawodów                                                                                                               
od godz. 13;30 do 15:30 – praca komisji sędziowskiej, posiłek, ogłoszenie wyników, dekoracja 
zwycięzców, zakończenie zawodów. 

*W przypadku zaistnienia warunków uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie zawodów w w/w 
miejscu lub terminie, a niezależnych od organizatora, zastrzega się możliwość zmian.  

Informacje:  OKS Jelenia Góra  koordynator dyscypliny muchowej - Robert Kuźniewski – tel. 789013343 

OKRĘGOWY  KAPITANAT  SPORTOWY 

 


