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Katowice, kwiecień 2017 r. 
 

Zarządy Okręgów PZW 
Kluby Wędkarskie 

wszystkie 
 
 

KOMUNIKAT 
Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Eliminacyjnych 

 Do GP Polski 2018 
 
    Zarząd Okręgu PZW w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego organizuje  w 
dniach 12 - 14.05. br. na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu ogólnopolskie spławikowe zawody 
eliminacyjne do  GP Polski 2018. 
 

Sprawy organizacyjne: 
 
- Zawody zostaną rozegrane w 2 turach, w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej w  kategoriach: 
kobiet, seniorów i U25. Prawo startu mają zgłoszone drużyny i zawodnicy indywidualni. 
- Wszyscy zawodnicy dopuszczeni do zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz    
opłaconą składkę członkowską (nie muszą posiadać licencji sportowej). 
- Ubezpieczenie NW pokrywa organizator. 
- Zakwaterowanie i wyżyw własnym zakresie. ienie zawodnicy organizują we 
- Biuro zawodów mieścić się będzie na łowisku. 
‐	OPŁATA	STARTOWA	wynosi	320	zł	od	zawodnika.	
Zgłoszenie	 i	 opłatę	 startową	 należy	 przesłać	 na	 adres	 Okręgu	 PZW	 w	 Katowicach	 w	
nieprzekraczalnym	terminie	do	dnia	4	maja	2017 roku	na	adres:			

Okręg		
Polskiego	Związku	Wędkarskiego	w	Katowicach		

ul.	Wróblewskiego	 5	3
40‐214	Katowice	

Tel.	322038112,	322585096,	fax	13	
Email	–	sport@opzw.webserwer.pl		

Nr	konta:	PKO	BP	SA	II/O	Katowice	nr	87	1020	2313	0000	3902	0120	1557		
Okręgom, klubom (zawodnikom indywidualnym), które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę 
startową, a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty 
startowej. 
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- Komisja sędziowska: 
Kazimierz Szachniewicz  - sędzia główny 
Ryszard Seroka (695 746 632) – zastępca sędziego głównego 
Aleksandra Kurzepa – sędzia sekretarz 
Karol Breske, Henryk Matuszewski – sędziowie sektorowi 

  
Program zawodów 

 
12.05.2017          Trening (nieobowiązkowy) 
10:00    - otwarcie biura zawodów (na łowisku) 
11:00  – 15:00  - trening na wyznaczonym łowisku (nieobowiązkowy) 
15:30  - otwarcie zawodów (na łowisku), odprawa z kierownikami ekip,  

losowanie sektorów  
 
 
13.05.2017           I TURA ZAWODÓW  
8:00  - Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych w celu  

losowania list ze stanowiskami w sektorze -  sekretariat zawodów 
8:15  – 9:00   - dojście do stanowisk  
9:00  I sygnał  - wejście na stanowiska  
9:20  II sygnał  - na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt  
10:50  III sygnał  - nęcenie zanętą ciężką 
11:00  IV sygnał - rozpoczęcie I tury zawodów  
14:55  V sygnał  - na 5 min przed zakończeniem I tury zawodów  
15:00  VI sygnał  - koniec I tury zawodów  
15:00  – 15:30  - ważenie ryb w sektorach  
16:00    - ogłoszenie wyników I tury zawodów 
 
14.05.2017           II TURA ZAWODÓW  
7:00   - Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych w celu  

losowania list ze stanowiskami w sektorze -  sekretariat zawodów 
7:15  – 8:00    - dojście do stanowisk 
8:00  I sygnał   - wejście na stanowiska  
8:20  II sygnał   - na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 
9:50  III sygnał   - nęcenie zanętą ciężką 
10:00  IV sygnał   - rozpoczęcie II tury zawodów 
13:55  V sygnał   - na 5 min przed zakończeniem II tury zawodów 
14:00  VI sygnał   - koniec II tury zawodów 
14:00  – 14:30   - ważenie ryb w sektorach 
15:30     - ogłoszenie wyników zawodów, zakończenie zawodów 
 
 
 

 
Wiceprezes ZO ds. sportu 

Bogusław Kossowski 
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