
WĘDKARSKI KLUB SPORTOWY PZW  

SZUKAREK-LUBLIN 

 
K O M U N I K A T  

NA II ZAWODY Z CYKLU KLUBOWEGO SPININGOWEGO 
 GRNAD PRIX OKRĘGU LUBELSKIEGO NA 2010 r. 

 
Zgodnie z okręgowym terminarzem imprez sportowych w dniu 20  czerwca  2010 r. 
(niedziela) rozegrane zostaną zawody spinningowe z cyklu Grand Prix Okręgu Lubelskiego. 
Organizatorem zawodów jest Wędkarski Klub Sportowy PZW „SZUKAREK – LUBLIN”. 
Zawody zostaną rozegrane  na zbiorniku Zalew Zemborzycki. Zbiórka o godz. 6.00 przy 
wypożyczalni sprzętu wodnego na Marinie.  
 
I. Zasady Sportowe: 

• Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej.  
• Zawody będą zaliczane do punktacji indywidualnej całego cyklu Grand Prix - punktacja 

dodatnia z godnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego. (zwody będą również 
punktowane do ogólnej klasyfikacji drużynowej (klubowej) całego cyklu Grand Prix na 
zasadach podanych na odprawie zawodników). 

• Prawo startu mają: członkowie wędkarskich klubów sportowych oraz zawodnicy nie 
zrzeszeni w klubach, a wytypowani przez macierzyste koła, 

• Zawody rozegrane zostaną w stylu klasycznym w jednej, siedmiogodzinnej turze, 
Ryby dopuszczone do punktacji  boleń, jaź, kleń, okoń, szczupak, pstrąg potokowy, 
wzdręga, sum, sandacz. Wymiary i limity zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 
Wędkarskiego. 

• Uprasza się, aby zawodnicy dwa dni przed zawodami nie odbywali treningów na  
zbiorniku, na którym zostaną rozegrane zawody.    

 
II. Miejsce zawodów i charakterystyka łowiska: Zawody zostaną rozegrane 

wyłącznie na Zalewie Zemborzyckim, od boji przy zaporze czołowej do przepompowni  w 
ujściu  rzeki Bystrzycy. Miejsce startu: wypożyczalnia sprzętu wodnego na Marinie.  
 
III. Zasady Finansowe: Warunkiem uczestnictwa jest wpłata opłaty startowej w dniu 
zawodów. Organizator pobiera opłatę startową wysokości 20 PLN  od zawodnika. W ramach 
opłaty startowej organizator zapewnienia obsługę sędziowską, łódź oraz puchary dla 
zawodników w klasyfikacji indywidualnej (trzy pierwsze miejsca). 
 
PS 
Zgłoszenia będą przyjmowane do środy (16.06.2010) z uwagi na dokonania przedpłaty i 
przygotowanie łodzi. W przypadku dokonania zgłoszenia i nie obecności na zawodach 
zawodnik ponosi koszty w wysokości 10 PLN (połowa kosztów wynajęcia łodzi).Komunikat 
dostępny tez na stronie internetowej klubu www.pzw.org.pl/szukarek/ 
 
          
 
PROGRAM ZAWODÓW  
6.00 - 6.30 - zbiórka i zapisywanie uczestników zawodów 
6.30 – 6.45 - odprawa zawodników 
7.00 -  14.00 – wypłynięcie na łowisko i czas trwania zawodów 
14.00 -  14.30 – zakończenie łowienia (14.00) i czas na spłynięcie zawodników i 
„zamknięcie” wagi (14.30) 
15.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów 
 
telefony kontaktowe:  
Maciej Wożniak: kom. 606 294 212  
Tomasz Kowalik  kom. 502 240 482 


