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                                       KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
                                     zawodów wędkarskich z cyklu "Grand - Prix" Polski
                                     o MISTRZOSTWO POLSKI w wędkarstwie spod lodu.

Zawody odbędą się w dniach 7 (piątek) do 9 (niedziela) stycznia 2011 r. na zbiorniku
Rosnowo "Łowisko Wyspa" koło Koszalina (23 km).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i powiadomienie o ostatecznej dacie 
zawodów w dniu 03.01.2011 r. na stronie internetowej Zarządu Głównego PZW i Zarządu 
Okręgu PZW w Koszalinie.
Zawody zostaną rozegrane według Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu 
Kwalifikowanego.
W zawodach prawo startu mają 3-osobowe drużyny klubów wędkarskich oraz zawodnicy 
indywidualni, którzy w klasyfikacji za ubiegły rok zajęli miejsca od 1 do 50, oraz aktualny 
mistrz okręgu na dany rok   (podstawą startu jest protokół z rozegranych mistrzostw).
Uczestników obowiązują: badania lekarskie, posiadanie licencji sportowca PZW oraz
opłaconą składkę członkowską PZW na 2011 rok.
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę drużyn.

Startowe od jednego zawodnika wynosi 190 złotych.
Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie ponoszą 
koszty na równi z pozostałymi.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Biuro organizatora zawodów mieścić się będzie w Biurze Okręgu PZW w Koszalinie - 
Koszalin, ul. Łużycka 55.
Uprzejmie prosimy o pisemne lub elektroniczne (fax, e-mail) zgłoszenia uczestnictwa w 
zawodach w terminie do dnia 5.01.2011 r. na adres Okręgu PZW w Koszalinie.
Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane
Wpłatę startowego prosimy przekazać na konto Okręgu do dn. 5.01.2011 r.
Konto: PEKAO S A II O/Koszalin: 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325.

W zbiorniku dominuje: płoć, leszcz, okoń, wzdręga.

Propozycje miejsc zakwaterowania:
1. FORMUŁA - Hotel Koszalin, ul. Wenedów 3a, tel 094 3418256, kom. 505 120 803
2. BLUE - Centrum Szkoleniowe Koszalin, ul. Słowiańska 11 G, tel. 094 346 03 67
3. GENEVRA Gościniec - Koszalin, ul. Hubalczyków 13, tel. 094 34034 98
4. Hotelik GWARDIA - Koszalin, Sportowa 34, tel. 094 345 31 21
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5. Hotel SPORT - Koszalin, ul. Sportowa 14, tel. 094 314 68 80
6. Kwatery - Koszalin, ul. Weteranów 3, tel. 094 345 82 16.

SPONSORZY ZAWODÓW:

EkoWodrol - Koszalin,
Catfish - Koszalin

P R O G R A M:

7 stycznia 2011 r. (piątek)

8;00 - 14;00  - potwierdzenie uczestnictwa w zawodach w biurze organizatora w Koszalinie, 
ul. Łużycka 55,
                lub telefonicznie - tel. 094 342 50 66,
8;00 - 14;00  - trening w miejscu wyznaczonym przez organizatora
18;00 - 19;30 - otwarcie zawodów i odprawa kierowników drużyn : świetlica firmy 
EKOWODROL, Koszalin, ul. Słowiańska 13.

8 styczeń 2011 r. (sobota)

8:30          - zbiórka zawodników w miejscu zawodów "Łowisko Wyspa" przy sędziach 
sektorowych,
8;30 - 9;30   - dojście do sektorów, kontrola techniczna,
10;00 - 13;00 - Z A W O D Y
13;00 - 14;30 - ważenie ryb, gorący posiłek w miejscu zawodów,
17;00         - wyniki I tury

9 styczeń 2011 r. (niedziela)

8;00          - zbiórka zawodników w miejscu zawodów "Łowisko Wyspa" przy sędziach 
sektorowych,
8;00 - 9;00   - dojście do sektorów, kontrola techniczna,
9;30 - 12:30  - Z A W O D Y
12;30 - 14;00 - ważenie ryb, gorący posiłek w miejscu zawodów
17;00         - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i upominków, zakończenie imprezy 
świetlica EKOWODROL, Koszalin, 
                ul. Słowiańska 13.

Opłata za trening w czwartek i piątek uwzględniona w startowym.

                                                                                    Wiceprezes Zarządu Okręgu
                                                                                         PZW w Koszalinie
                                                                                         Ryszard Dzikiewicz
                                                                                         tel. 609 139 254.
 


