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              w Katowicach 

 
 
 
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
towarzyskich zawodów spinningowych z okazji 70-lecia PZW - Odra - 06.09.2020 

 

Miejsce rozgrywania zawodów 
Impreza odbędzie się na Odrze w Kędzierzynie Koźlu w dwóch sektorach, w jednej 7 godzinnej 
turze.  Link do mapy: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1be6VaBTLxey4X5LAaLgCXqKJ6EY&ll=50.34233
6419992776%2C18.13714057417821&z=13 
  
Sektory są oznaczone kolorami. Dlugość sektorów będzie uzależniona od ilości startujących 
zawodników. Na mapce jest też zaznaczone miejsce zbiórki w okolicach mostu Dunikowskiego. 
 

Program dnia: 
5:30 - otwarcie biura zawodów 
6.00 - oficjalne przywitanie uczestników i wydanie kart startowych 
6:30 - start zawodników w sektorach  
7.00 - rozpoczęcie łowienia: I tura (7 godz) na sygnał dźwiękowy 
14:00 - koniec - łowienia (30 minut na zejście) 
14:30 - koniec czasu na zdanie kart startowych 
15:00 - podsumowanie wyników zawodów oraz wręczenie pucharów i nagród. 
 
 
Regulamin  

 Zawody odbędą się w jednej turze, w dwóch sektorach. 
 Zawody “na żywej rybie”, odbywają się wg klasyfikacji indywidualnej – punktacja wg 

ZOSW-PZW. 
 Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do przetrzymywania żywych złowionych ryb do 

momentu przekazania ich sędziom. 
 W trakcie trwania zawodów, zawodników obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami 

mechanicznymi. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1be6VaBTLxey4X5LAaLgCXqKJ6EY&ll=50.342336419992776%2C18.13714057417821&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1be6VaBTLxey4X5LAaLgCXqKJ6EY&ll=50.342336419992776%2C18.13714057417821&z=13


 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. 

 Do punktacji GP Okręgu  zaliczane będą wyniki końcowe zawodów. 
 Sprawy nie uregulowane w tym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie ZOSW-

PZW. 
  Ze względu na pojemność łowiska ograniczono ilość uczestników w/w zawodów  do 100 

osób. 
 O wpisaniu  na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 
 Startowe, przeznaczone na nagrody, wynosi 100 zł od uczestnika. 
 Zgłoszenia, na zawody, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, przyjmowane będą 

mailem na skrzynkę: sport@opzw.webserwer.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty 
startowej, przelewem na konto Okręgu: 

           87 1020 2313 0000 3902 0120 1557, do wyczerpania się limitu         
            uczestników, jednak nie później niż 14 dni przed zawodami. 

 Zawody  mogą zostać odwołane ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. 
 


