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Katowice, 27.02.2018 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Zawodów Wędkarskich GRAND PRIX POLSKI
w dyscyplinie muchowej „PUCHAR WISŁY 2018”
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na zlecenie Zarządu Głównego
PZW organizuje w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. zawody muchowe zaliczane do Grand Prix
Polski „PUCHAR WISŁY - 2018”.
Biuro zawodów mieścić się będzie w ośrodku „Montebello Business & SPA”, ul. Turystyczna 8,
43-450 Ustroń, tel.: 33 858 86 16, 668 112 061.
Prawo startu w zawodach mają drużyny i zawodnicy indywidulni zgodnie z zapisami ZOSW.
Zawody zostaną rozegrane w kategorii seniorów.

TEREN ZAWODÓW
Sektor - A
Rzeka Wisła od przepławki w Wiśle Obłaziec do miejscowości Hermanice (na wysokości ul. Orzechowej).
Sektor - B
Rzeka Wisła od miejscowości Hermanice (na wysokości ul. Orzechowej), do jazu w miejscowości Kiczyce.
Sektor - C
Potok Brennica od mostu drogowego w miejscowości Brenna (powyżej CPN w Brennej), do śluzy po prawej
stronie rzeki, 250 metrów poniżej mostu drogowego w miejscowości Górki Wielkie (przy restauracji
„Kaśka”).
Teren zawodów zostaje zamknięty dla zawodników, trenerów i kierowników ekip, pod karą
dyskwalifikacji w zawodach, od dnia 16.04.2018 r.
Łowiska treningowe od dnia 16.04.2018 (poniedziałek):
- Rzeka Wisła - od jazu w miejscowości Kiczyce, do mostu drogowego w miejscowości Ochaby
- Potok Brennica – od progu przy śluzie po prawej stronie rzeki, 250 metrów poniżej mostu drogowego w
miejscowości Górki Wielkie (przy restauracji „Kaśka”), do ujścia Brennicy do rzeki Wisły.
Uwaga! Na treningach, obowiązują odpowiednie licencje na poszczególne odcinki, wg regulaminu
łowiska Wisła Mała.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.
2. W sektorach A, B i C do punktacji zaliczane będą pstrągi: potokowy, tęczowy, źródlany o
wymiarze minimalnym 25 cm oraz kleń również o wymiarze 25 cm.
3. Zawodnicy wędkować będą na stanowiskach dwuosobowych.
4. Organizator dopuszcza brodzenie w spodniobutach w sektorach A, B i C.
5. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz aktualne
badania lekarskie i przedstawić je w biurze zawodów.
6. Zawodnicy na sektory i stanowiska dojeżdżają we własnym zakresie.
7. Zawodnicy zakwaterowanie i wyżywienie załatwiają we własnym zakresie.
8. Ubezpieczenie NW pokrywa organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do badań alkomatem wytypowanych zawodników.
10. Zawodnicy sędziują sobie wzajemnie. Sędziowie kontrolni nie będą przypisani do zawodników
(będą dokonywali kontroli lotnych).
OPŁATA STARTOWA - 250 zł od zawodnika.
Zgłoszenie i opłatę startową należy przesłać na adres Okręgu PZW w Katowicach w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku na adres:

Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
ul. Wróblewskiego35
40-214 Katowice
Tel. 322038112, 322585096, fax 13
E’mail – sport@opzw.webserwer.pl, katowice@pzw.com.pl,
Nr konta: PKO BP SA II/O Katowice nr 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557
z dopiskiem: PUCHAR WISŁY - 2018
Drużynom (lub zawodnikom indywidualnym), które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową,
a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) wypełnione niewłaściwie nie będą brane pod uwagę (druk
w załączeniu).
Proponowana baza noclegowa:
„Montebello Business & SPA”, ul. Turystyczna 8, 43-450 Ustroń,
tel.: 33 858 86 16, 668 112 061
Inne miejsca zakwaterowania – www.booking.com/ustron-noclegi

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny – Karol Breske
Z-ca sędziego Gł. – Paweł Zawisza
Sędzia sekretarz: Krzysztof Chwastek
Sędziowie sektorowi: Piotr Gołda, Henryk Matuszewski, Grzegorz Kosin

PROGRAM ZAWODÓW
PIĄTEK 20.04.2018 r.
- 1500 - 1800 - przyjmowanie zawodników w biurze zawodów – ośrodek
„Montebello Business & SPA”
00
- 19 - otwarcie zawodów, odprawa kierowników ekip, komputerowe losowanie sektorów
oraz stanowisk na wszystkie trzy tury zawodów
SOBOTA 21.04.2018 r.
- 700 – zbiórka zawodników w sektorach I Tura
- 730 – 800 - przygotowanie zawodników do zawodów
- 800 – 1100 – pierwsza tura zawodów
- 1250 - ogłoszenie wyników pierwszej tury zawodów
- 1400 – zbiórka zawodników w sektorach II Tura
- 1430 – 1500 - przygotowanie zawodników do zawodów
- 1500 – 1800 – druga tura zawodów
- 2000 - ogłoszenie wyników po II turach zawodów
NIEDZIELA 22.04.2018 r.
- 700 - zbiórka zawodników w sektorach III Tura
- 730 – 800 - przygotowanie zawodników do zawodów
- 800 – 1100 – trzecia tura zawodów
- 1300 - ogłoszenie wyników zawodów
- 1400 - uroczyste zakończenie zawodów

Okręgowy Kapitanat Sportowy
w Katowicach

