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KOMUNIKAT
Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym
dla Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu
Głównego PZW organizuje w dniach 27‐29 września 2019 r., na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu,

Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z Niepełnosprawnością Narządu
Ruchu.
1. Sprawy organizacyjne
‐ Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego i Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

‐ Prawo startu mają zawodnicy posiadający zaświadczenie o stałej niepełnosprawności narządu
ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym (prosimy zawodników o zabranie oryginału oraz
kopii orzeczenia o niepełnosprawności ‐ do wglądu). REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W
WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH znajduje się w cz. II.8 Zasad Organizacji
Sportu Wędkarskiego PZW (Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r. oraz Uchwała Nr
11/II/2018 ZG PZW z dnia 24.02.2018 r.).
‐ Zgłoszenia zawodników należy dokonać telefonicznie do pana Eugeniusza Błaszczaka – tel.
607 264 912. Przy zgłoszeniu do udziału w mistrzostwach należy podać przysługującą ilość

punktów handicapowych zgodnie z wytycznymi FIPS‐ed (w przypadkach wątpliwych do
weryfikacji na łowisku).
‐ Wpłat startowego w wysokości 150 zł od zawodnika i 60 zł od trenera (osoby towarzyszącej),
należy dokonać na adres:
Okręg PZW w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40‐214 Katowice,

nr konta PKO BP O/Katowice 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557
‐ faktury wystawia Okręg PZW w Katowicach po wcześniejszym zgłoszeniu.
‐ Zgłoszenia zawodników oraz wpłat startowego należy dokonać w terminie do 18 września 2019 r.
‐ W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na zawody organizator nie zwraca opłaty startowej.
‐ Ubezpieczenie NW pokrywa organizator.
2. Obsada sędziowska
Sędzia główny – Krzysztof Chwastek
Sekretarz – Aleksandra Kurzepa
3.

Dane o łowisku

‐ zawody zostaną rozegrane na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu
‐ głębokość w zależności od poziomu wody w Odrze od 1,5 do 3 m
‐ uciąg słaby do średniego
‐ rybostan: leszcz, płoć, jaź, kleń, okoń, karaś, brzana, świnka, karp, ukleja, lin, szczupak, sandacz
4.

Biuro zawodów

‐ biuro zawodów mieścić się będzie na łowisku, tel.: 695746632
5.

Zakwaterowanie i wyżywienie

‐ wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie
‐ organizator w ramach opłaty startowej zapewnia obiad dla zawodnika i pomocnika/asystenta

przez dwa dni zawodów.
6.

Program zawodów:

Piątek 27.09.2019
900

otwarcie biura zawodów

1000 ‐ 1400

oficjalny, nieobowiązkowy trening na łowisku (na wylosowanych stanowiskach)

1600

oficjalne otwarcie zawodów (na łowisku)

1630

odprawa kierowników ekip (na łowisku)

Sobota 28.09.2019
700

losowanie stanowisk

800

I sygnał ‐ wejście na stanowiska

815

II sygnał – 5 minut przed kontrolą zanęty

950

III sygnał ‐ nęcenie

1000

IV sygnał ‐ rozpoczęcie I tury

1255

V sygnał ‐ 5 min do końca

1300

VI sygnał ‐ zakończenie I tury

1400

obiad, ogłoszenie wyników I tury

Niedziela 29.09.2019
700

losowanie stanowisk

800

I sygnał ‐ wejście na stanowiska

815

II sygnał ‐ 5 minut przed kontrolą zanęty

950

III sygnał ‐ nęcenie

1000

IV sygnał ‐ rozpoczęcie II tury

1255

V sygnał ‐ 5 min do końca

1300

VI sygnał ‐ zakończenie II tury

1400

obiad, ogłoszenie wyników II tury

1530

ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie mistrzostw (na łowisku)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian czasowych w programie mistrzostw.

Sponsor ‐ ROBINSON EUROPE S.A.

Wiceprezes ZO ds. sportu
Bogusław Kossowski

