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                                           KOMUNIKAT             
                                

             Komisja Sportowa przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie informuje   

                                              że w   dniach  05-06.08.2017 r. zostaną przeprowadzone ; 

Muchowe Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 

 Seniorów 

Rzeka San na odcinku OS i od ujścia Hoczewki do Postołowa 

oraz Zbiornik Myczkowce  

             
Ustalenia organizacyjne : 

1. Miejscem Mistrzostw będzie rzeka San  na odcinku od miejscowości Zwierzyń do Postołów oraz 

zbiornik Myczkowce    . 

2. Łowisko treningowe –  miejsce rozgrywania zawodów (w miarę rozsądku) . 

3. Miejsce zbiórki parking pod Pensjonatem Gawra  godz.  6 oo  

4. Mistrzostwa rozegrane zostaną w   kl. drużynowej i indywidualnej  . 

5. Ustalono startowe w kwocie 60 zł od seniorów za trzy tury zawodów . 

6. Mistrzostwa rozegrane zostaną na żywej rybie, wymiary i gatunki ryb zaliczane do punktacji zostaną 

podane na odprawie  . 

7. Każdy zawodnik oprócz sprzętu połowowego zaopatrzony obowiązkowo musi być w podbierak, 

długopis,  kamizelkę ratunkową na łódź,   oraz opłaty  Okręgu  Krosno (oprócz opłat OS ). 

8. Przypuszczalny harmonogram minutowy mistrzostw w dniu :  

05.08.2017  sobota I tura 

- godz.  6 3o-7 3o    zapisy i losowanie 

- godz.  8 3o-11 3o  czas trwania I tury 

- godz. 12 oo-13 oo obliczanie i ogłoszenie wyników I tury 

- godz. 13 oo -13 3o obiad 

05.08.2017   II tura  

- godz. 14 oo – 14 3o potwierdzenie obecności losowanie   

- godz. 16 oo – 19 oo czas trwania II tury  

- godz. 19 oo – 19 3o praca komisji sędziowskiej – ogłoszenie wyników po dwóch turach  

06.08.2017  niedziela III tura  

- godz. 7 oo – potwierdzenie obecności losowanie  

- godz.  8 3o – 11 3o – czas trwania III tury 

- godz.  12 oo – 13 oo praca komisji sędziowskiej uroczyste zakończenie zawodów .  

Komisja i organizator zastrzegają sobie ewentualne drobne zmiany w planie   minutowym 

Mistrzostw, ( ewentualną zmianę terenu zawodów na wniosek gospodarza łowiska) . Szczegóły na 

odprawie . 

9. Mistrzostwa zostaną rozegrane zostaną zgodnie z przepisami „Zasad Organizacji  Sportu 

Wędkarskiego ” 

10. Sędzią głównym zawodów będzie kol. Andrzej Dolecki .Sędzia Kl. Krajowej .  

 

http://pzw.org.pl/lublin/


11. Prosimy  możliwie o potwierdzenie startu do 04.08.2017 r.  tel. 81 745 66 60 kol. Ryszard Bąk  

666879182 lub rysbak@onet.eu   UWAGA !!! brak potwierdzenia nie gwarantuje startu w 

zawodach.  

 
W dniach 01-04.08.16  prosimy o ogranieczenie wędkowania na terenie 

rozgrywania zawodów przez zawodników i trenerów . 

(ograniczona ilość ryb chętnych do brań ) 

 
 

 

 

Sektor A 

 

OS San – odcinek udostępniony na czas Mistrzostw zostanie podany na odprawie 

 

Sektor  B 

San od ujścia Hoczewki do Postołowa  - szczegóły na odprawie 

 

Sektor C 

Zbiornik Myczkowce – miejsce wypłynięcia przystań strażacka, m.  Bóbrka  
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