
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 27-28 kwietnia 2019 roku na zbiorniku 

Balaton w miejscowości Staniszów odbędą się dwudniowe dwuturowe zawody gruntowe (feeder). 

  

Czas trwania tury zawodów: 4 godz. 

  

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), zgodnie z pkt. 1.6 i 1.7 Regulamin zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder) ZOSW cz. II.9, 

Warszawa, grudzień 2018. 

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

(e-mail: biuro@pzw.jgora.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2019 r. 

Opłatę startową w wysokości: 

zawodnik - 100 zł za zawody 

osoby towarzyszące korzystające z posiłków - 50 zł za dwa posiłki  

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), II Gruntowe (Feeder) Mistrzostwa Okręgu 2019 

 

Uwaga!   

W przypadku braku opłaty startowej na koncie Okręgu do dnia 23.04.2019 r., zgłoszenie nie będzie 

przyjęte. 

 organizator zapewnia napoje i posiłek po każdej turze. 

 brak oficjalnego treningu 

 łowisko zamknięte do wędkowania od dnia 26 kwietnia od godziny 18.00 do dnia 28 kwietnia do 

godziny 15.00. 

 

Główna Komisja Sędziowska: 

Sędzia Główny   — Karol Podsiadło 

Zastępca Sędziego Głównego — Zdzisław Barycki 

Sędzia Sekretarz  — Rafał Wawrzynowicz 
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PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW 

I dzień – 27 kwiecień 2019 r. 

od godz. 6:30 do 6:45 - rejestracja zawodników 

od godz. 6:45 do 7:00 - zbiórka, odprawa i losowanie 

od godz. 7:00 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 13:00 - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej, 

   godz. 

godz. 

13:00 

14:00 

- 

- 

posiłek 

ogłoszenie wyników pierwszej tury 

II dzień – 28 kwiecień 2019 r. 

od godz. 6:30 do 6:45 - rejestracja zawodników 

od godz. 6:45 do 7:00 - zbiórka, odprawa i losowanie 

od godz. 7:00 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 13:00 - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej, 

    godz. 

godz. 

13:00 

14:00 

- 

- 

posiłek 

ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów,  

zakończenie zawodów 

  

 

 


