
Szanowne Koleżanki i Koledzy Wędkarze, 

Zapraszamy na otwarte zawody naszego Koła, które odbędą się  w dniu 
08.08.2015 (sobota) na rzece Warcie na  „betonach”  na prawym brzegu po 
stronie i na wysokości osiedla Piastowskiego w Poznaniu. 

Zgłoszenia obowiązkowe włącznie do dnia 06.08.2015 (czwartek), wyłącznie na 
numer telefonu 505-343-858- v-ce Prezes Michał Rybka (prośba o kontakt 
najlepiej w godzinach  18-21) lub zgłoszenie na maila pzw.karas-poznan@wp.pl 
–proszę oczekiwać na maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia. Drogie 
Koleżanki i Koledzy- Dzwonienie do osób trzecich i prośba o przekazywanie 
dalej informacji utrudnia organizatorowi pracę i może doprowadzić, że Ktoś z 
Was zostanie niestety niechcąco  pominięty!!! 

Zbiórka na prawym brzegu rzeki Warty (patrząc zgodnie z biegiem rzeki) na 
wysokości osiedla Piastowskiego powyżej przystani Policyjnej. Zalecany drugi 
zjazd  pod prąd rzeki jadąc od strony Marketu Spożywczego „Beta”. 
Dojeżdżając proszę się poruszać z minimalną prędkością.  

Na zawodników czekamy do godziny 5.45-proszę się nie spóźnić, gdyż opóźni 
to przebieg imprezy.  

Godz. 6.00 losowanie. 

Czas trwania zawodów 4 godziny. 

Po zawodach przewidujemy oczywiście posiłek. 

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie naszego Koła oraz Goście- bez 
ograniczeń. Proszę tylko podać przy zgłoszeniu czy jesteście Gośćmi czy 
Członkami Koła Karaś.  

Łowimy wyłącznie na 1 wędkę metodą spławikową zgodnie z Zasadami 
Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz RAPR. (Przypominam, iż ograniczenie 2 
litrów zanęty spożywczej nie dotyczy rzek). 

Juniorzy ze względów bezpieczeństwa  łowią bezdyskusyjnie wyłącznie pod 
opieką nie łowiących osób dorosłych!!! 

Informacja dla Członków Koła- zawody zaliczane są do rocznego GPX Koła. 

UWAGA BARDZO WAŻNE!!! Prośba, aby w czasie dokonywania formalności (a 
najlepiej podczas zgłoszenia udziału w zawodach) przed zbiórką podać numer 
rejestracyjny auta, którym przyjedziecie. Potrzebne jest to do zezwolenia 
zbiorowego na zawody. W przypadku kontroli policja lub inne uprawnione 
organy mogą żądać od organizatora okazania listy nazwisk wraz z informacją o 
autach, którymi przyjechali uczestnicy. Właściciele aut, które nie znajdą się na 
liście muszę liczyć się z możliwością otrzymania mandatu- za co organizator 
nie będzie ponosił odpowiedzialności. 

Pozdrawiam 

Michał Rybka 
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