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Zarządy Okręgów PZW
Kluby Wędkarskie
wszystkie

KOMUNIKAT
Ogólnopolskich Zawodów Eliminacyjnych
Do Spinningowego GP Polski 2014
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego organizuje w
dniach 21-23.06. br. na zbiornikach: Dziećkowice i Paprocany ogólnopolskie zawody eliminacyjne do
spinningowego GP Polski 2014.

I Zasady sportowe:
- Zawody zostaną rozegrane na „ żywej rybie ” w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej seniorów w
2 sektorach i 2 turach po 7 godzin.
- Zawodnicy którzy do momentu losowania nie potwierdzą, w biurze zawodów, udziału w zawodach
nie zostaną dopuszczeni do zawodów (tel. org.: 609771584, 601560631).
- Wszyscy zawodnicy dopuszczeni do zawodów muszą posiadać aktualne
badania lekarskie oraz opłaconą składkę członkowską (nie muszą posiadać licencji sportowej).
- Każdy zawodnik musi być wyposażony w siatkę z obręczami do czasowego przetrzymywania ryb.
- Łodzie zawodnikom zapewnia organizator w ramach opłaty startowej.
- Podczas zawodów wolno używać wyłącznie silników elektrycznych.
- Organizator nie zapewnia dojazdu na sektory.
- Trenujący przed zawodami mogą opłacić składki okresowe na przystaniach wędkarskich.
- Zbiorniki na których rozgrywane będą zawody zamyka się do treningu dla uczestników zawodów
od dnia 17.06.br.
- Ubezpieczenie NW pokrywa organizator.
- Sędzia Główny: Karol Podsiadło (695 746 632).

II Zasady finansowania
Startowe od zawodnika wynosi 310 zł.
Pisemne zgłoszenia udziału w zawodach na obowiązujących drukach należy przesłać:
Okręg PZW Katowice ul. Wróblewskiego 35, 40 – 214 Katowice
Opłatę startową należy przekazać na konto:
PKO BP II O/ Katowice nr konta 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557

Zgłoszenia i opłatę startową należy przesłać do 06.06.2013r. po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
Okręgom, klubom i zawodnikom indywidualnym, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę
startową, a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty
startowej.

III Charakterystyka łowisk
- zbiornik Dziećkowice
Wyrobisko popiaskowe, o pow. 700 ha, zasilane (podziemnym rurociągiem) z ujęć wody na
rzekach Soła i Skawa.
Głębokość: 3 – 12 m.
W połowach ryb drapieżnych dominuje okoń. Liczna populacja szczupaka. Występują także:
sandacz, kleń, sum, jaź.

- zbiornik Paprocany
Zbiornik zaporowy, o pow. 130 ha, zasilany wodami opadowymi i odwodnieniem lasów
państwowych.
Głębokość: 1 – 3 m.
W połowach ryb drapieżnych dominuje szczupak. Występują także: okoń, sandacz, sum, jaź,
boleń.

IV Zakwaterowanie
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie.
Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani Koła PZW Tychy nad zb. Paprocany.
Tel. 603 778 870
Zakwaterowanie można zarezerwować m.in. w Tychach:
- hotel Daria – tel. 32 3291290
- hotel Arena – tel. 32 3232222
- hotel Retro – tel. 32 2190748
- hotel Gloria – tel. 32 7803005
- hotel Tychy – tel. 32 7827500
- Nad Jeziorem – tel. 790 846 244 , tel. 883 123 234

V Program zawodów
Piątek 21.06.2013r.
1100 – 1700 - otwarcie sekretariatu, przyjmowanie ekip
1700 - uroczyste otwarcie zawodów
1730 - odprawa kierowników ekip, losowanie sektorów, numerów startowych i łodzi
Sobota 22.06.2013r.
700 - zbiórka zawodników w sektorach
730 - wypłynięcie na łowisko
800 – 1500 - I tura zawodów
1800 - ogłoszenie wyników I tury
Niedziela 23.06.2013r.
700 - zbiórka zawodników w sektorach
730 - wypłynięcie na łowisko
800 – 1500 - II tura zawodów
1800 - ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.
Wiceprezes ZO ds. sportu
Lech Gorczyński

