KOMUNIKAT

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
KOBIET, MŁODZIEŻY(U25), WETERANÓW 55+, 65+
DRATÓW 25-26.07.2020 ROK

Okręgowa Komisja Sportowa uprzejmie informuje, że zgodnie z kalendarzem imprez
Sportowych Zarządu Okręgu na rok 2020 organizuje w dniach 25-26 lipca 2020 roku
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w kategorii: kobiet, młodzieży U25), weteranów 55+, 65+
W celu właściwego przygotowania zawodów, prosimy o telefoniczne (081 745-66-60) lub
elektronicznie na sport@pzwlublin.pl potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach Okręgu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 roku.
Głowna Komisja Sędziowska:
1. Sędzia Główny - Kol. Piotr Chołota
2. Z-ca Sędziego Głównego - Kol. Stanisław Tanikowski
3. Sędzia Sekretarz - Kol. Klaudia Korszla
1. Miejsce zawodów
Zawody odbędą się na Zbiorniku Dratów
2. Charakterystyka łowiska
Terenem zawodów jest zbiornik o pow. ok. 120 ha, brzeg obwałowany płyty ażurowe,
Głębokość łowiska od 1 m do 2,5 m. Dominującymi gatunkami ryb występującymi w
zbiorniku są: leszcz płoć, karaś, ukleja, okoń, karp.
3. Uczestnictwo
W zawodach uczestniczą w kategorii kobiet , weteranów zawodnicy bez ograniczeń ,w
kategorii młodzieży (U25) Mistrzowie kół i klubów.
W przypadku braku możliwości udziału mistrza, prawo udziału ma kolejno sklasyfikowany
zawodnik lub wytypowany przez Zarządy Kół lub Klubów oraz Mistrzowie Okręgu za 2019
rok.
4. Koszty uczestnictwa
Kosztami uczestnictwa w Mistrzostwach Okręgu jest wniesienie opłaty startowej
w sekretariacie zawodów, która wynosi:
- opłata startowa od zawodnika – 50, - zł za obie tury

- osoby towarzyszące – 40 zł
5. Informacje dodatkowe:
a. Zawody zostaną przeprowadzane w dwu 4 godzinnych turach.
Obowiązują siatki do przetrzymywania ryb w stanie żywym, odpowiedniej długości,
okrągła średnica min 40 cm, prostokątna przekątna min 50 cm .
b. Obowiązują limity zanęt i przynęt, które wynoszą; zgodnie z ZOSW
- zanęty w stanie namoczonym –, 20 L wraz z gliną i żwirem
- limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi
2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l haczykowej
ochotki) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae).
Obowiązuje sześć sygnałów na turę. Szczegóły na odprawie przed zawodami,
Program minutowy zawodów:
Sobota – 25 lipca 2020 r.
- sekretariat, zawodów Stanica Dratów
- godz. 6 30 – 7 00 – rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów
- godz. 7 00 – otwarcie Mistrzostw Okręgu
- godz. 7 30 – losowanie sektorów oraz stanowisk (komputerowe)
- godz. 8 00 – wejście do poszczególnych sektorów
- godz. 10 00 – 14 00 - czas trwania zawodów
- godz. 14 00 - 14 30 - praca komisji sędziowskiej i ważenie ryb
Niedziela – 26 lipca 2020 r.
- godz. 7 00 – potwierdzenie obecności i losowanie
- godz. 9 30 – 13 30 - czas trwania zawodów
- godz. 14 00 – 14 30 - praca komisji sędziowskiej i ważenie ryb.
- godz. 15 30 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów.
Harmonogram minutowy może ulec zmianie

Procedury sanitarne obowiązujące podczas Mistrzostw Okręgu
1. Pomiar temperatury wszystkim uczestnikom imprezy, zakres tolerancji: 35,5-37,5 C.
2. Zalecany dystans sanitarny podczas odprawy i zakończenia, tj. 2 m (lub osłona ust i
nosa).

3. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk.
4. Każdy uczestnik informuje o swoim stanie zdrowia.
5. Wszyscy uczestnicy podpisując się na liście startowej, jednocześnie podpisują
klauzulę o zapoznaniu się z procedurami COVID 19.

6. Wszystkie zawody organizowane przez OKS w roku 2020 o Mistrzostwo Okręgu
będą losowane komputerowo.

7. Zawodnik i sędzia podczas ważenia/pomiaru ma obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
8. Potwierdzenie wagi/pomiaru odbywa się poprzez ustną zgodę zawodnika i podpis
sędziego wagowego/kontrolnego.

9. Wszelkie nieczystości (opakowania, pojemniki po posiłku, itp.) ze swojego
stanowiska zabiera zawodnik.

10. Posiłek i dekoracja, w dystansie społecznym i zachowaniem pełnych zasad
sanitarnych.
Po zakończeniu zawodów pierwszego i drugiego dnia, organizatorzy zapewniają gorący
posiłek uczestnikom Mistrzostw Okręgu. .
Okręgowy Kapitanat Sportowy

