
Komunikat nr 1

VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w wędkarstwie brzegowo-
plażowym

 

Zarząd  Okręgu  PZW  w  Słupsku,  na  zlecenie  Zarządu  Głównego  PZW  organizuje  w  dniach
2016.10.14  –  2016.10.16 VII  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  w wędkarstwie  brzegowo-
plażowym. Przeprowadzenie  zawodów  powierzone  zostaje  Sportowemu Klubowi  Wędkarstwa
Morskiego POMUCHEL LĘBORK.

 Komitet organizacyjny:  Adam Grabczyk – Przewodniczący, Roman Szabłowski – Sekretarz, Rafał
Majcher, Cezary Stan, Sebastian Pędziwiatr  – członkowie komitetu.

 Patronat  medialny:  miesięcznik  „Wiadomości  Wędkarskie”,  internetowy  portal  wędkarstwa
morskiego „Surfcasting”  http://www.surfcasting.  pl  .

 Skład Komisji Sędziowskiej: Sędzia Główny – Józef Janowski, Sędzia Sekretarz – Jerzy Nurzyński,
Sędziowie Sektorowi – Adam Grabczyk, Roman Szabłowski, Tomasz Rozenek.

Łowisko : Plaża od miejscowości Dębki do miejscowości Karwieńskie Błota II .

Biuro zawodów:  Ośrodek Wypoczynkowy „Detlafówka” w miejscowości  Dębki.  Zawody zostaną
rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w trzech sektorach systemem trzy turowym,
zgodnie  z  „Zasadami  organizacji  sportu wędkarskiego w PZW” -   ORGANIZACJA WĘDKARSKICH
ZAWODÓW  SPORTOWYCH  cz.  II.5.8  str.  5
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/4/wiadomosci/29812/pliki/zasady_organizacji_sw_czesc
_2_2016.pdf ,  WĘDKARSTWO  MORSKIE  cz.  III.5   str.35  -  40
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/4/wiadomosci/29812/pliki/zasady_organizacji_sw_czesc
_3_2016.pdf    

Prawo startu w Mistrzostwach Polski mają wg kolejności:

a/ aktualny indywidualny  Mistrz Polski,

b/ 3 osobowe drużyny, zgłoszone przez Okręgi lub Kluby PZW,

c/ pozostali zawodnicy indywidualni zgłoszeni przez Okręgi lub Kluby PZW.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję sportową (lub nadany numer licencji), opłaconą 
składkę PZW, aktualną opłatę za wędkowanie w morzu wraz z dowodem osobistym i aktualne 
badania lekarskie lub podpisać oświadczenie zdrowotne.

Zgłoszenia wg załączonego wzoru należy  przesłać  na adres:  pzwslupsk@wp.pl w terminie  do
2016.09.30.

Koszty  uczestnictwa.  Zawody  organizowane  są  na  zasadzie  pełnej  odpłatności  kosztów
poniesionych przez organizatora. Opłata startowa w wysokości 250,00zł /za jednego zawodnika/
( osoby towarzyszące 150zł ) obejmuje koszty kolacji po I turze, obiadu na plaży pomiędzy II i III
turą, grilla po III turze zawodów, diet sędziowskich, obsługi biura zawodów oraz pozostałe koszty
organizacyjne. 
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Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy mogą załatwiać we własnym zakresie. Dla osób które
chcą zlecić to organizatorowi możemy zapewnić nocleg w cenie 50zł/doba,  śniadanie  w sobotę,
niedzielę w cenie 20zł/doba,   w Ośrodku Wypoczynkowym DETLAFÓWKA w Dębkach. Na terenie
ośrodka odbędzie się też odprawa techniczna, losowanie sektorów oraz uroczyste rozpoczęcie i
zakończenie Mistrzostw. 

Wpłaty z adnotacją „ VII MMP brzegowo-plażowe” należy kierować na konto ZO PZW w Słupsku
BANK PEKAO I O SŁUPSK 26 1240 3770 1111 0000 4068 2901 , w nieprzekraczalnym terminie   do
2016.09.30.

Komunikat nr 2 ze szczegółowym programem Mistrzostw zostanie przesłany pocztą elektroniczną
dla zainteresowanych zawodników, okręgów i klubów ( tam gdzie będzie podany adres e-mail ) do
dnia  2016.10.01.  Komunikat  nr  2  umieszczony  będzie  do  dnia  2016.08.20  na  stronach
internetowych Klubu POMUCHEL LĘBORK, ZO PZW SŁUPSK, portalu surfcasting.pl .

Telefony kontaktowe:

W sprawach organizacyjnych –  Adam Grabczyk tel.  502-781-258, oraz Roman Szabłowski tel. 600-
089-997 .

W sprawach sędziowskich – Józef Janowski tel.  783-294-188.

V-ce Prezes ds. Sportu

     ZO PZW w Słupsku

          Józef Janowski     


