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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU 

LUBELSKIEGO W KATEGORII SENIORÓW i JUNIORÓW zbiornik Krzczeń , zbiornik 

Dratów 2020 r. 
 

Okręgowa Komisja Sportowa uprzejmie informuje, o organizacji Spinningowych Mistrzostw 

Okręgu w dniach 26-27.09.2020 r. w kategorii seniorów i juniorów na zbiorniku Krzczeń  i 

zbiorniku Dratów. 

 

W Mistrzostwach Okręgu Lubelszczyzny w dyscyplinie spinningowej prawo startu 

mają:  

 Senior i junior typowany przez koło lub klub, który uzyskał pozytywny wynik 

na mistrzostwach klubu lub koła. 

 Pierwsza dziesiątka z Grand Prix Okręgu Lubelskiego w dyscyplinie 

spinningowej za rok 2019 oraz pierwsza piątka z Eliminacji Grand Prix Okręgu 

Lubelskiego w dyscyplinie spinningowej za rok 2019 ( zgłoszenie 

zainteresowanych ) 

 Mistrz Okręgu Spinningowy w kat. seniorów i juniorów za rok 2019 . 

 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej, żywą rybą. 

Ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego.  
 

Ze względu na fakt że zawody zostaną rozegrane żywą rybą zawodnicy są zobowiązani do 

posiadania : siatki do przechowywania żywych ryb (siatka minimum 1m długości oraz 

podbieraka. 

 Juniorzy muszą posiadać pełnoletniego opiekuna. 

W celu właściwego przygotowania zawodów prosimy o telefoniczne potwierdzenie 

uczestnictwa w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2020 r. u kol. Ryszarda 

Bąka tel. (081 745-66-60), sport@pzwlublin.pl 

Niezgłoszeni zawodnicy w powyższym terminie zostaną niedopuszczeni do uczestnictwa 

w Mistrzostwach Okręgu. 

 

  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 , jest oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami, dotyczącymi ochrony i przetwarzania 

danych osobowych obowiązujących w Okręgu PZW w Lublinie . 

Miejsce i teren zawodów zarówno w dniu pierwszym jak i drugim 

26-27.09.2020 rok 

Zbiórka uczestników zawodów o godz. 5.30 przy Stanicy Dratów. Zawody dla seniorów 

odbędą się w I i II turze na obu zbiornikach - Dratów i  Krzczeń. 

Terenem zawodów w przypadku juniorów w dniu 26-27.09.2020 roku będzie Zbiornik 

Dratów.      



Ze względu na ograniczoną ilość łodzi, decydować będzie kolejność zgłoszeń, w przypadku 

mniejszej frekwencji będzie możliwość zgłoszenia kolejnych zawodników w dniu 24 

września na adres sport@pzwlublin.pl decyduje czas, lista uczestników będzie opublikowana 

na stronie okręgu, jak i stosowne komunikaty.    

 Dopuszcza się również łodzie lub pontony przywiezione przez zawodników min. 

dwuosobowe oraz o minimalnej długości  3.3 m  

Zawodnicy zaopatrują się sami w kotwice. 

Trening na sektorach dopuszczony jest do dnia 23.09.2020 r. włącznie. 

Wędkowanie zawodników po 23.09.2019 r. zabronione pod groźbą dyskwalifikacji.  

 

l .Koszty uczestnictwa 

- opłata startowa od zawodnika (seniorzy) - 70, zł- za obie tury  

- opłata startowa od zawodnika (juniorzy) - 20, zł- za obie tury  

- opłata startowa od zawodnika z własną łodzią -40,zł za obie tury 

-opłata za osobę towarzyszącą -40,zł 

 

Program Zawodów Spinningowych nad zbiornikiem Krzczeń i zbiornik Dratów - 

seniorzy 26-27.09.2020  rok.   

5.30 - zbiórka zawodników na miejscu zawodów oraz potwierdzenie uczestnictwa(wiata) 

6.00 – 7.00 – losowanie i przygotowanie                                                 

7.15 - wypłynięcie                                              

7.30 -  rozpoczęcie wędkowania 

14.30 - zakończenie wędkowania 

14.30-15.00 - zdanie kart startowych sędziom, przez zawodników  

15.00-15.30 -  praca komisji sędziowskiej                                                   

15.30 - posiłek                                                                             

16.00 - ogłoszenie wyników                                                       

Program dotyczy I tury jak i II tury dnia następnego                       

Program zawodów Spinningowych nad zbiornikiem Dratów - juniorzy  dnia – 26 i 

27.09.2020 roku  . 

5.30 - zbiórka zawodników Stanica Dratów   

6.00 - losowanie     

6.45- wypłynięcie                                             

7.00 - rozpoczęcie wędkowania 

13.30 - zakończenie wędkowania 

13.30 -14.00- zdanie kart startowych sędziom, przez zawodników  

14.30-15.00. praca komisji sędziowskiej                                                   

14.30 - posiłek                                                                             

15.00 - ogłoszenie wyników    

Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w planie minutowym 

Mistrzostw, oraz miejsca rozgrywania zawodów (juniorzy).                                           
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Po każdej turze organizator zapewnia posiłek. 

Komisja sędziowska: 

1. Sędzia Główny                   Kol. Marian Geneja 

2. Z-ca Sędziego Głównego   Kol. Leszek Roczniak 

3. Z-ca Sędziego Głównego   Kol. Tomasz Kowalik 

4. Sędzia Sekretarz                 Kol. Ryszard Bąk 

 

 

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  


