
                                                                                                                 

 

Komunikat 

Spinningowy Puchar Prezesa ZO PZW Lublin 

           

                Komisja Sportowa Zarządu Okręgu informuje, że zgodnie z kalendarzem imprez na 

bieżący rok, dnia 25.10.2020 r. odbędą się Spinningowe Zawody o Puchar Prezesa Zarządu 

Okręgu PZW w Lublinie. Zawody odbędą się na rzece Wiśle w miejscowości Puławy. Zbiórka 

uczestników o godz. 6:30 Bulwar Wiślany, ul. Wiślana 10, siedziba Koła Puławy Miasto. 

Wędkowanie odbywać się będzie na żywej rybie. Termin zgłaszania zawodników do Biura 

Zarządu Okręgu upływa w dniu 23.10.2020 r. Tel. 81 745 66 60, sport@pzwlublin.pl . 

(w przypadku wysokiej Wisły – stany ostrzegawcze, łowisko rezerwowe Wieprz w 

Baranowie - stosowne komunikaty). 

Wędkowanie – zakaz wędkowania – cały basen portowy, wejście do portu i tak zwany 

spomosz – szyny + cypel do wieży widokowej (dozwolone wędkowanie od płotu Hotelu Trzy 

Korony). 

                                 Sędzia Główny kl. krajowej kol. Marian Geneja   

Opłata startowa wynosi 30 zł do zawodnika i ewentualnie od osoby towarzyszącej  

Harmonogram minutowy: niedziela 25 października 

- godz. 6:30 – zbiórka uczestników i rejestracja,                                                                                  

- godz. 7:00 - 13:00 –  wyjście na łowisko i czas trwania zawodów,                                                    

- godz. 13:00 - 13:30 –  czas na powrót z łowiska,                                                                                    

- godz. 13:30 –  posiłek,                                                                                                                                 

- godz. 14:00 –  ogłoszenie wyników.      
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                      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 Pucharu Prezesa 

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    


