
          KOMUNIKAT ZAWODÓW SPINNINGOWYCH Z CYKLU 
GRAND PRIX OKRĘGU LUBELSKIEGO.

Zgodnie z okręgowym terminarzem imprez sportowych w dniu  6 października 2013 r. 
(niedziela) rozegrane zostaną na jeziorze Firlej w miejscowości Firlej zawody spinningowe z cyklu 
Grand Prix Okręgu Lubelskiego z łodzi. Organizatorem zawodów jest Wędkarski Klub Sportowy 
Polskiego Związku Wędkarskiego „EXPERT - LUBLIN". Zbiórka o godz. 6.00     

  

  I. Miejsce zbiórki :

Miejsce  zbiórki  Ośrodek  Wypoczynkowy  „KASPRZAK”  (Wodnik)  nad  jeziorem  Firlej 
zjazd z drogi Lubartów-Kock w prawo do Ośrodka „Wodnik” przed Firlejem około 800 m. 

      (W załączeniu mapka sytuacyjna z legendą).



    II. Zasady Sportowe:

•    Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, żywą rybą.
•   Zawody będą zaliczane do punktacji indywidualnej całego cyklu Grand Prix zgodnie z Zasadami 
Organizacji  Sportu  Wędkarskiego.  Zawody  będą  również  punktowane  do  ogólnej  klasyfikacji 
drużynowej całego cyklu Grand Prix.
•  Prawo startu mają: zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 24 w klasyfikacji końcowej całego 
cyklu Spinningowego Grand Prix Okręgu Lubelskiego oraz zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 6 
w  klasyfikacji  końcowej  całego  cyklu  Eliminacji  do  Spinningowego  Grand  Prix  Okręgu 
Lubelskiego w roku 2012.  
•   Zawody rozegrane zostaną jedną siedmiogodzinną turą,

• Ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego.

Ze względu na fakt że zawody zostaną rozegrane żywą rybą z łodzi zawodnik musi posiadać 
siatkę z obręczami (minimum 30 cm średnicy) do przechowywania żywych ryb,  podbierak, 
kotwicę do cumowania. 

    III. Teren zawodów z podziałem na sektory:

Zawody rozegrane zostaną na jeziorze Firlej w miejscowości  Firlej  w trzech sektorach. 

IV. Trening  

Trening  na  jeziorze  Firlej  dopuszczony  jest  do  dnia  02.10.2013  r.  W dniach  03-05.10.2012  r. 
wędkowanie  przez  uczestników  zawodów  jest  zabronione  pod  rygorem  dyskwalifikacji  w 
zawodach.

      V.  Zasady Finansowe

 Organizator w dniu zawodów pobiera opłatę startową w wysokości 15 zł.  oraz 30 zł.(łódź) W 



ramach opłaty startowej organizator zapewnienia obsługę sędziowską,puchary dla zawodników w 
klasyfikacji indywidualnej (trzy pierwsze miejsca) oraz napoje chłodzące i grilla.

VI. Informacje dodatkowe  

                              W celu właściwego przeprowadzenia zawodów GPx OL w dyscyplinie spinningowej, 
Kluby  zobowiązane  są  do  zapewnienia  minimum  jednej  łodzi na  powyższe  zawody. 
Wodowanie łodzi możliwe będzie bezpośrednio przy miejscu zbiórki ( podjazd bezpośrednio do 
lustra wody).
Ze względu na obostrzenia środowiskowe można używać tylko silników elektrycznych

Ostatnie zawody GPx w 2013 r. IV tura

            Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kwieciński Edward Paweł tel. 501802274

PROGRAM ZAWODÓW

6.00 – 6.15 –  potwierdzenie uczestnictwa w zawodach 

6.15 – 6.45 – otwarcie,losowanie i wypłynięcie

7.15 – 14.15 – czas trwania zawodów

14.15 - 14.45 – zdanie kart startowych 

15.00 – 15.30 -  prace komisji sędziowskiej , podsumowanie wyników

15.30 -  ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów 

Biuro zawodów usytuowane będzie na terenie miejsca zbiórki.
O wszelkich zmianach w zawodach decyduje organizator. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami.


