
KOMUNIKAT FEEDEROWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU 

 

Okręgowa Komisja Sportowa uprzejmie informuje, że organizuje w dniach 12-13.09.2020 r. Feederowe Mistrzostwa 

Okręgu, miejscem zawodów będzie Zalew Zemborzycki  

Charakterystyka łowisk: głębokość w sektorach zawodów 1-2,5 m gatunki ryb dominujące w łowisku: leszcz, płoć, 

wzdręga, karp, jaź, jazgarz, ukleja, okoń, lin.  

 Koła i kluby mogą zgłosić po jednym zawodniku, w tym Mistrza koła/klubu. Dodatkowo prawo startu ma pierwsza 

15-stka z GPX Okręgu i Mistrz Okręgu za rok 2019 i pierwsza 5-tka eliminacji, przewidywany jest udział maksymalnie 

65-70 zawodników. Zawody odbędą się w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej, zgodnie z obecnie 

obowiązującym regulaminem zawodów w wędkarstwie feederowym. Szczegółowe przepisy w ZOSW. Uwaga!!! Koła i 

Kluby, które nie będą miały możliwości rozegrania zawodów eliminacyjnych w ramach Mistrzostw Koła lub Klubu na 

2020 rok, są uprawnione do zgłoszenia zawodnika wytypowanego przez Zarządy.  Zawodnicy uczestniczący w 

zawodach powinni posiadać opłaty na rok 2020.  

W celu właściwego przygotowania zawodów prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zawodach tel. 

(081 745-66-60) lub drogą elektroniczną (fax. e-mail) sport@pzwlublin.pl Potwierdzenie uczestnictwa w 

Mistrzostwach Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2020 r. W dniu 9 września zostanie uzupełniona lista 

według kolejności zgłoszeń, osób dodatkowych wytypowanych ewentualnie przez Zarządy Kół/Klubów tylko na 

sport@pzwlublin.pl i opublikowana na stronie Okręgu, liczy się czas zgłoszenia.  Niezgłoszeni zawodnicy w 

powyższym terminie mogą zostać niedopuszczeni do zawodów. 

Komisja sędziowska:   

   1. Sędzia Główny - Kol. Piotr Ostrowski                                                                                                                 

   2. Z-ca Sędziego Głównego - Kol. Krzysztof Krystecki                                                                                       

   3. Sędzia Sekretarz - Kol. Michał Krystecki   

 Harmonogram zawodów w I turze sobota 12.09.2020r. Zalew Zemborzycki  

  ▪ godz. 7 oo - rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów (parking Dobrowa) 

  ▪ godz. 7 3o - losowanie sektorów i stanowisk komputerowe 

 ▪ godz. 10 oo – 14 oo - czas trwania I tury 

  ▪ godz. 14 oo – 15 oo - praca komisji sędziowskiej, posiłek 

  ▪ godz. 15 oo - ogłoszenie wyników I tury Mistrzostw  

Harmonogram zawodów w II turze niedziela 13.09.2020 r. Zalew Zemborzycki 

mailto:sport@pzwlublin.pl


 ▪ godz. 7 oo -rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów  

 ▪ godz. 7 3o -losowanie sektorów i stanowisk komputerowe 

  ▪ godz. 10 oo – 14 oo -czas trwanie II tury 

  ▪ godz. 14 oo – 15 oo -praca komisji sędziowskiej, posiłek  

 ▪ godz. 15 oo -uroczyste zakończenie Mistrzostw  

Harmonogram minutowy może ulec zmianie 

Po obu turach organizatorzy zapewniają gorący posiłek W gruntowych Mistrzostwach Okręgu będzie obowiązywała 

opłata startowa w wysokości 60 zł od zawodnika, 40 zł osoby towarzyszącej za obie tury zawodów. Zbiórka 

zawodników na parkingu Dąbrowa, Zalew Zemborzycki.  

  Ochrona danych osobowych  

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgłoszenie zawodników na zawody jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na zamieszczenie ich imion i nazwisk na listach startowych oraz zdjęć publikowanych przez nas na okręgowej 

stronie internetowej i stronie fb ,co  jest oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami, dotyczącymi ochrony i 

przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Okręgu PZW w Lublinie . 

      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.  

Prosimy zwracać uwagę na komunikaty zarówno na stronie okręgu jak i na Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny, odnośnie zmian np.: zaostrzeń. 

 

                                                                 Okręgowy Kapitanat Sportowy  


