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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

  

II MEMORIAŁ ZDZISŁAWA BŁUSIA – Otwarte indywidualne                                

zawody spinningowe Koła PZW ŚWIERZAWA 

w kategorii SENIOR 

ŻWIROWNIE RAKOWICE, 20.10.2019 r. 

  

Koło PZW ŚWIERZAWA informuje, że w dniu 20 października 2019 roku na Żwirowniach Rakowice 

(biuro zawodów: dojazd od strony Żerkowic) odbędą się:  

   

Otwarte indywidualne zawody spinningowe – II Memoriał Zdzisława Błusia 

w kategorii Senior 

 

Zawody zostaną rozegrane z brzegu w dwóch turach po 3,5 godziny (brak sektorów)  na „ŻYWEJ RYBIE”, 

zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część II.3 Warszawa, grudzień  

2018 r.; z wyjątkiem pkt. 6.9.3. dotyczącego wymiarów ryb zaliczanych do punktacji. Do punktacji 

zaliczane będą ryby o wymiarach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb,                    

z wyjątkiem okonia, dla którego organizator przyjmuje wymiar 20 cm, tj. zgodnie z ZOSW.  

 

Uwaga! 

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania aparatu fotograficznego (może być np. w telefonie), gdyż 

jedyną formą zgłoszenia ryby do punktacji jest zdjęcie wykonane na macie, oznaczonej 

indywidualnym numerem przyporządkowanym do danego zawodnika (organizator przekazuje maty 

podczas rejestracji zawodników). 

  

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. 1.6.1., 1.6.3. ZOSW cz. II.3, 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 14 października 2019 r.  

Opłatę startową w wysokości: 

 zawodnik senior - 25 zł za zawody 

 osoby towarzyszące korzystające z posiłku – 10 zł (uwaga: brak cateringu; organizator w przerwie 

zawodów zapewnia posiłek z grilla) 

Wpłata startowego wyłącznie na konto bankowe Okręgu (w przypadku zawodników z Koła PZW Świerzawa: 

możliwość wpłaty podczas rejestracji w dniu zawodów):  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

58-500 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza 13 

Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1926 0000 0005 1400 2532 

z dokładnym opisem: imię i nazwisko, Memoriał Z. Błusia 2019   

W przypadku braku opłaty startowej na koncie Okręgu do dnia 15.10.2019 r., zgłoszenie nie będzie 

przyjęte. 

mailto:biuro@pzw.jgora.pl


Organizator zapewnia puchary za miejsca I-VI i za największą rybę zawodów oraz nagrody rzeczowe:        

za miejsca I-III, za największą rybę zawodów, a także jedną nagrodę rozlosowaną spośród wszystkich 

zawodników. 

 

Program czasowy zawodów: 

 
 6:30-7:00 – rejestracja zawodników 

 7:00 – oficjalne otwarcie imprezy; odprawa; 1. sygnał – 30 min. do wyjścia (rozpoczęcia I tury) 

 7:30 – 2. sygnał – początek I tury zawodów 

 11:00 – 3. sygnał – koniec I tury zawodów 

 11:00-11:30 – czas na powrót do biura zawodów oraz zdanie kart startowych i przedstawienie 

zdjęć ryb zgłoszonych do punktacji 

 11:30-12:30 – przerwa na posiłek (grill) 

 12:30 – 4. sygnał – 30 min. do wyjścia (rozpoczęcia II tury) 

 13:00 – 5. sygnał – początek II tury zawodów 

 16:30 – 6. sygnał – koniec II tury zawodów 

 16:30-17:00 – czas na powrót do biura zawodów oraz zdanie kart startowych i przedstawienie 

zdjęć ryb zgłoszonych do punktacji 

 17:00-17:30 – praca komisji sędziowskiej 

 17:30-18:00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

 18:00 – oficjalne zakończenie imprezy 

 

Komisja sędziowska: 

Sędzia główny : Rafał Wawrzynowicz 

Sędzia sekretarz : Zdzisław Barycki 

  

Informacji dot. zawodów udziela: Kol. Paweł Mlonek (tel. 696 481 573) 

 

 

W załączeniu, mapa z lokalizacją biura zawodów – plaża, dojazd od strony Żerkowic (terenem 

zawodów są wszystkie żwirownie Rakowice użytkowane przez Okręg PZW w Jeleniej Górze) 
 


