
OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY PRZY PZW o/Kraków

- SEKCJA SPINNINGOWA -

 „Spinningowe Zakończenie Sezonu 
KLS 2018”

KOMUNIKAT nr 2
   Niedziela -  11 listopada 2018 r. - zbiornik BRZEGI II. 

   PROGRAM  ZAWODÓW :
  800                     zbiórka zawodników
  830                     odprawa i losowanie podsektorów
  900 – 1400     czas trwania zawodów - ORIENTACYJNIE
  1400 – 1500   ognisko z pieczeniem kiełbasy
  1515             zakończenie zawodów, wręczenie pucharów dla najlepszych
                      Podsumowanie sezonu 2018

 Ze względów logistycznych godziny mogą ulec zmianie.

 Zawody jako jedyne w roku rozgrywamy w formule nawiązującej do TroutArea, zbiornik
zostanie  dodatkowo  zarybiony  pstrągiem  tęczowym.  ŁOWIMY  NA  PRZYNĘTY
SZTUCZNE UZBROJONE W JEDEN POJEDYNCZY HAK BEZZADZIOROWY –
WYMÓG ŁOWISKA !!!! Nie dopuszczone do łowienia są przynęty z sierści,  piór i  ich
syntetycznych  zamienników  a  także  sztuczne  pellety,  kukurydze  itp.  .  Dopuszcza  się
dekorowanie haków przy przynętach twardych gumowymi przynętami. Łowimy wszystkimi
metodami spinningowymi z uwzględnieniem bocznego troka oraz drop – shot, carolina rig itp.
Obowiązkowo każdy z zawodników ma posiadać długi podbierak ( zakaz wyrzucania
ryb na brzeg ) oraz matę ochronną do wypinania ryb ( może być kawałek karimaty,
gąbki lub grubej folii ).

Na  wylosowanym przed  startem  podsektorze  łowimy 30  minut  i  mamy 5  minut  na
przejście na kolejne stanowisko. Przechodzimy na kolejne stanowisko zgodnie z ruchem
wskazówek  zegara  (  o  ile  stanowisk  przechodzimy  zadecydujemy  na  odprawie  przed
zawodami ) Zakończenie i wznowienie łowienia odbywa się na sygnał dźwiękowy.

KAŻDA  Z  8  TUREK  BĘDZIE  MIAŁA  ODRĘBNĄ  KLASYFIKACJĘ.  SUMA
WYNIKU  ZAJĘTYCH  MIEJSC  W  POSZCZEGÓLNYCH  TURKACH  WYŁONI
ZWYCIĘZCĘ RYWALIZACJI.

 Dodatkowe szczegóły przebiegu zawodów oraz punktacji  w nich przewidzianych zostaną
omówione na odprawie technicznej. 



Dodatkowe informacje : Rafał Flammer tel.:  607-048-407
       
                                                                        z  wędkarskim pozdrowieniem
                                                                                       wodom cześć
                                                                                      Rafał Flammer
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