
Okręgowy Kapitanat Sportowy 
PZW w Katowicach 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
zawodów spinningowych o „Puchar Prezesa” -  Kanał Gliwicki 22.05.2016 r. 

 
Miejsce rozgrywania zawodów 
Zawody odbędą się na Kanale Gliwickim w dwóch 3 godzinnych turach i w 2 przemiennych 
sektorach. 
Sektor A z miejscem startu w Niezdrowicach, od „zwalonego mostu” do śluzy w 
miejscowości Rudziniec. (jeden brzeg południowy). 
Sektor B z miejscem startu w Niezdrowicach, od tzw. „zwalonego mostu” do śluzy w 
miejscowości Sławęcice. (jeden brzeg południowy) z wyłączeniem odcinka na którym 
rozgrywane są zawody spławikowe obok mostu w m. Ujazd. 
 
Zbiórka, biuro zawodów i miejsce startu: tzw. „zwalony most” w miejscowości Niezdrowice. 
Mapa zawodów dostępna jest pod adresem http://bit.ly/1XjKYTX 
 
Program dnia: 
6.00 - zbiórka 
 
I TURA  
6:30 – start wspólny zawodników w sektorach 
6.45 -  rozpoczęcie łowienia: I tura (3 godz.) na sygnał dźwiękowy 
9:45 - koniec łowienia (30 minut na zejście) 
10:15 - koniec czasu na zdanie kart startowych 
 
II TURA  
10:30 – start wspólny zawodników w sektorach 
10:45 – rozpoczęcie łowienia: II tura (3 godz.) na sygnał dźwiękowy 
13.45 - koniec łowienia (30 minut na zejście) 
14.15 – powrót wszystkich uczestników do punku zbiórki,  
          koniec czasu na zdanie kart startowych 
 
ZAKOŃCZENIE 
14:50 – podsumowanie wyników zawodów oraz wręczenie pucharów i nagród. 
 
Regulamin 
1. Zawody odbędą się w dwóch turach i w dwóch przemiennych sektorach. 
2. Wspólny start zawodników. 
3. Z zawodów wyłącza się strefy 50m od śluz, mostów, z każdej strony oraz przyczółków 
mostu w miejscowości Niezdrowice. Strefy zostaną oznaczone przez organizatora. 
oraz teren zawodów spławikowych w m. Ujazd 
4. Zawody “na żywej rybie”, odbywają się wg klasyfikacji indywidualnej – punktacja wg 
ZOSW PZW. 
5. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do przetrzymywania żywych złowionych ryb do 
momentu przekazania ich sędziom. 
6. W trakcie trwania zawodów, zawodników obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami 
mechanicznymi. 
7. W przypadku braku możliwości komunikacji z sędzią i przekazania ryb sędziemu, 
zawodnik powiadamia telefonicznie Sędziego Głównego i przekazuje informacje o pozycji na 
jakiej się znajduje. Sędzia Główny powiadomi zawodnika co do możliwości zmierzenia ryb. 
8. Na punktację końcową zawodów składać się będą punktowe, łączne wyniki obu tur. W 
przypadku identycznej liczby punktów decyduje łączna liczba punktów za złowione ryby 
a następnie najdłuższa złowiona ryba. 
9. Do punktacji GP Okręgu zaliczane będą wyniki końcowe zawodów. 
10. Sprawy nie uregulowane w tym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie ZOSW . 

http://bit.ly/1XjKYTX

