
Jelenia Góra, dnia 06.04.2018 r. 

 

Komunikat organizacyjny nr 1 

SPŁAWIKOWE OTWARCIE SEZONU OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 

W KATEGORII SENIORÓW, KOBIET, JUNIORÓW I KADETÓW 

Trzebień Mały, 29 kwietnia 2018 r. 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 29 kwietnia 2018 roku na żwirowni w 

miejscowości Trzebień Mały odbędą się jednoturowe zawody spławikowe zaliczane do klasyfikacji „Wędkarz 

Roku 2018”. 

 

SPŁAWIKOWE OTWARCIE SEZONU OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 
 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z „Regulaminem zawodów w dyscyplinie spławikowej” Warszawa 2018 r. oraz 

„Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW”, z następującymi zmianami: 

 przynęty przedstawione do kontroli nie muszą być w oznaczonych pudełkach, jednak ilości te powinny być 

zachowane. 

 minimalna długość siatki: 2 metry. 

 

Czas trwania tury zawodów: seniorzy i kobiety: 4 godz., juniorzy i kadeci: 3godz.. 

 

Prawo startu w zawodach mają członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze zgłoszeni przez Zarządy Kół PZW, 

Wędkarskie Kluby Sportowe oraz zawodnicy, którzy dokonają zgłoszeń indywidualnych (na załączonych kartach 

zgłoszeniowych).  

 

Zbiórka zawodników: w biurze zawodów do godz. 7:00 

 

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

biuro@pzw.jgora.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018 r. 

 

Opłatę startową w wysokości: 

 seniorzy i kobiety - 40 zł za zawody 

 juniorzy i kadeci – zwolnieni z opłaty startowej 

 osoby towarzyszące korzystające z posiłku - 25 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 dokładnym opisem: imię i nazwisko, Spławikowe Otwarcie Sezonu 2018 

 

Uwaga!   

W przypadku braku opłaty startowej na koncie Okręgu do dnia 26.04.2018 r., zgłoszenie nie będzie przyjęte. 

Organizator zapewnia napoje i posiłek po zawodach. 

 

Sędzia główny zawodów: Kol. Zdzisław Barycki 

Informacji dot. zawodów udziela: Kol. Rafał Wawrzynowicz tel. 606 671 503 

 

W załączeniu: program czasowy zawodów 

 

 

 

mailto:biuro@pzw.jgora.pl


PROGRAM CZASOWY  

„SPŁAWIKOWE OTWARCIE SEZONU 2018” 

 

seniorzy i kobiety 

do godz. 7:00 - rejestracja zawodników 

od godz. 7:00 do 7:15 - zbiórka, odprawa i losowanie 

od godz. 7:15 do 7:30 - dojście na stanowiska 

godz. 7:30 - I sygnał (wejście na stanowiska) 

godz. 7:45 - II sygnał (5 minut do kontroli zanęt i przynęt) 

godz. 9:20 - III sygnał (wolno nęcić) 

godz. 9:30 - IV sygnał (wolno łowić) 

godz. 13:25 - V sygnał (5 minut do końca tury) 

godz. 13:30 - VI sygnał (koniec tury) 

od godz. 13:30 do 14:30 - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej 

  godz. 14:00 - posiłek 

godz. 15:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie 

zawodów 

 

juniorzy i kadeci 

do godz. 7:00 - rejestracja zawodników 

od godz. 7:00 do 7:15 - zbiórka, odprawa i losowanie 

od godz. 7:15 do 7:30 - dojście na stanowiska 

godz. 7:30 - I sygnał (wejście na stanowiska) 

godz. 7:45 - II sygnał (5 minut do kontroli zanęt i przynęt) 

godz. 9:20 - III sygnał (wolno nęcić) 

godz. 9:30 - IV sygnał (wolno łowić) 

godz. 12:25 - V sygnał (5 minut do końca tury) 

godz. 12:30 - VI sygnał (koniec tury) 

od godz. 12:30 do 13:30 - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej 

  godz. 14:00 - posiłek 

godz. 15:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie 

zawodów 

 

 

OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY 

przy ZO PZW w Jeleniej Górze 


