Komunikat
Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Teamów o puchar OKW Katowice
Zarząd klubu OKW Katowice informuje, że organizuje w dniach 19-20 września 2020
Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Teamów, które rozegrane zostaną na zbiorniku
Dzierżno Duże pod patronatem OKS.
I. Charakterystyka łowiska
Zbiornik poeksploatacyjny utworzony w 1964 roku w środkowej części doliny
Kłodnicy przez zalanie dwóch wyrobisk popiaskowych o podobnej głębokości
oddzielonych rozmytą obecnie groblą. Zbiornik jest położony na terytorium Gliwic,
Pyskowic i gminy Rudziniec, w zachodniej części województwa śląskiego na lewym
brzegu Kanału Gliwickiego.
Mapa zawodów - https://drive.google.com/open?id=
1vj4crclGSc8a15IqVlTDSWTZPJpUd6yj HYPERLINK
"https://drive.google.com/open?id=
1vj4crclGSc8a15IqVlTDSWTZPJpUd6yj&usp=sharing"& HYPERLINK
"https://drive.google.com/open?id=
1vj4crclGSc8a15IqVlTDSWTZPJpUd6yj&usp=sharing"usp=sharing
Powierzchnia zbiornika wynosi 516 ha. dopuszczone silniki spalinowe.

Łowisko jest od paru lat wodą NO KILL z zakazem wędkowania z łodzi. Efektem
tej gospodarki jest łowisko bardzo bogate w rekordowe szczupaki, sandacze i
okonie. Metrowe szczupaki i okonie powyżej 40cm to ryby na jakie można tu
liczyć.
Głębokość zbiornika wynosi w zależności od stanu wody do 20 m. Przejrzystość
wody duża, zbiornik silnie porośnięty roślinnością w strefie brzegowej oraz od strony
wpływu kłodnicy. Dno urozmaicone pod względem głębokości i twardości. Występują
obszary muliste jak i twarde piaszczyste. Dominującymi gatunkami ryb drapieżnych
występującymi w łowisku są: okoń, szczupak i sum.
II. Informacje organizacyjne:
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy
nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 16 września 2020 roku na adres e-mail:
sport@opzw.webserwer.pl
Zgłoszenie Teamu do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
umieszczenie nazwisk zawodników na publikowanej w internecie liście startowej.
2. Koszt uczestnictwa 1 teamu w zawodach wynosi 500,00 zł. Opłatę startową
należy przekazać do 16.06.2020, na konto:PKO BP SA II / 0 Katowice nr konta: 87
1020 2313 0000 3902 0120 1557 z dopiskiem „Zawody Teamowe Dzierżno Duże
2020"
3. Liczba startujących jest ograniczona do 60 teamów, obowiązuje kolejność
zgłoszeń. Nie opłacenie “startowego” do 3 dni od zgłoszenia powoduje wykreślenie
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teamu. Pozostałe teamy zostaną wpisane na listę rezerwową.
4. Zbiornik “Dzierżno Duże” jest zamknięty przez cały rok do wędkowania z łodzi w
związku z tym trening nie będzie możliwy. Na czas zawodów, zawodnicy muszą
posiadać zezwolenia na wędkowanie na wodach okręgu Katowickiego.
III. Zasady sportowe.
1. Zawody rozegrane zostaną z jednostek pływających w dwuosobowych zespołach,
zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, część II.3 oraz RAPR
w dwóch 7 godzinnych turach.
2. Zasady punktacji
⦁ maksymalnie 10 ryb w każdej turze: sandacz, szczupak i okoń.
⦁

minimalny wymiar: okoń - 25cm, szczupak i sandacz- 50cm (punktacja
zgodnię ZOSW)
3. Maksymalna moc silników nie jest określona. (Dopuszczone są silniki spalinowe i
elektryczne)
4. Start do zawodów odbędzie się z plaży oznaczonej na załączonej mapie
https://goo.gl/WB9Xou

5. Losowanie numerów startowych, na podstawie zgłoszeń teamów, zostanie
przeprowadzone w sobote o godzinie 7:00. Wylosowane numery startowe teamów są
jednoczesne z przydzieleniem kolejności wypłynięcia na sektor
6. Zawody rozegramy wykorzystując aplikację na telefon. Wszystkie startujące
Teamy muszą posiadać telefon z zainstalowaną aplikacją. Dzięki aplikacji cały czas
w trakcie trwania tury każda załoga mogła śledzić swoje oraz rywali osiągnięcia a
także zajmowane aktualnie miejsce.
7. Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony
ze sztywną podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i muszą być wyposażone w
sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi śródlądowej.
8. Na zbiorniku znajduje się wyłączony z wędkowania, oznaczony obręb ochronny
koło zapory zbiornika
IV. Komisja sędziowska
Sędzia główny - Krzysztof Balcarek
V. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie.
Zawodnicy otrzymają ciepły posiłek po każdej z tur zawodów.
Możliwe miejsca zakwaterowania:
- ośrodek ENERGETYK - tel: 609 651 010 (baza zawodów),
- Hotel Tawerna, Wolności 8, 44-164 Kleszczów, 32 270 11 45
- Zajazd Staropolski w Pyskowicach, 32 233 25 39
- Hotel Laguna w Pławniowicach 32 230 39 11
- Ośrodek “Żagiel” w Pławniowicach 32 230 33 45 http://www.hotelzagiel.pl/
VI. Pozostałe informacje
1. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości
zawodników - przed i po każdej turze zawodów.
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2. Organizator nie odpowiada za powstałe szkody materialne i kradzież łodzi.
Jednocześnie informujemy, że teren slipowania łodzi będzie monitorowany oraz
będą wyznaczone osoby do ich pilnowania.
3. Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub warunków
atmosferycznych.
4. Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z różnych
przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej
opłaty startowej.
5. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków „NW" w dniach 19-20.09.2020r.
6. Organizator nie zapewnia wymaganych środków ratunkowych, kotwic, lin i innego
wyposażenia łodzi.
7. Informacji w sprawie zawodów udziela:
⦁ rejestracja teamów i opłaty +48 32 / 203 81 12 wew. 20
VII. Zabezpieczenia COVID-19
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zachowania ostrożności oraz
przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
Obowiązuje nakaz zachowania odległości 2 m od innych uczestników zawodów.
Dotyczy w szczególności stałych elementów zawodów, takich jak:
Rejestracja drużyn
Odprawa
Posiłki
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Program zawodów
19.09. 2020 - sobota,
5:00 - 7:00 przyjmowanie zawodników i slipowanie łodzi na plaży
7:20 - odprawa, wydawanie przymiarów i losowanie nr jednostek
8:00 - wypłynięcie na łowisko
8:30 - 15:30 I tura zawodów
16:00 - ciepły posiłek i ogłoszenie wyników I tury

20.09. 2020 - niedziela,
6:30 zbiórka zawodników
7:30 wypłynięcie na łowisko
8:00 - 15:00 II tura zawodów
15:30 - ciepły posiłek
16:00 ogłoszenie wyników końcowych, ceremonia zamknięcia zawodów
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Organizator przewiduje ciepły posiłek na po każdej turze.
Organizator informuje, że w sobotę od 17:00 do 06:00 w niedziele istnieje
możliwość zacumowania łodzi zawodników na plaży oznaczonej na mapie
zbiornika (obok slipu). Łodzie będą pod nadzorem pracowników ochrony w/w
godzinach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.
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