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KOMUNIKAT

Zawodów w wędkarstwie rzutowym
o Drużynowe Mistrzostwo Polski 2019 i Indywidualny Puchar Polski 2019
"Puchar Śląska" im. A. Kubicy
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach zaprasza drużyny do udziału w zawodach
o Drużynowe Mistrzostwo Polski i Indywidualny Puchar Polski "Puchar Śląska" im. A. Kubicy
w wędkarstwie rzutowym, które odbędą się w dniach od 24 do 26 maja 2019 r. na stadionie OSiR
w Będzinie.
Patronat honorowy - Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski.
Udział w zawodach mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mający opłaconą składkę
członkowską PZW na 2019 r, posiadający licencję sportowca oraz aktualne badania lekarskie.
Zawody Rzutowe „Puchar Śląska” im. A. Kubicy zaliczane są do klasyfikacji Drużynowych
Mistrzostw Polski 2019 oraz Indywidualnego Pucharu Polski 2019.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu
Wędkarskiego – część II.5 zawody rzutowe.
W zawodach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja drużynowa:
pięciobój
- 2 osobowe drużyny żeńskie i 3 osobowe drużyny męskie
trójbój
- 3 osobowe drużyny młodzieżowe
Klasyfikacja indywidualna:
pięciobój
- w kategorii mężczyzn, kobiet, juniorów i juniorek
dwubój Multi
- w kategorii mężczyzn i kobiet,
dwubój odległościowy
- w kategorii mężczyzn,
trójbój
- w kategorii kadetów, juniorów i juniorek.
W zawodach będzie rozegrany finał konkurencji:
nr 1- mucha cel
nr 4 - spinning cel
Główna komisja sędziowska:
Sędzia główny
Zastępca sędziego głównego/sekretarz

- Krzysztof Chwastek
- Jadwiga Pyka

Pełen koszt uczestnictwa w zawodach wynosi:
Wariant I
- 410,00 zł od zawodnika i 250,00 zł od osoby towarzyszącej
Wariant II
- 300,00 zł od zawodnika i 50,00 zł od osoby towarzyszącej bez korzystania
z noclegów, z posiłkiem – obiady podczas zawodów.
Należność należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Katowicach w PKO BP II o/Katowice
87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 w terminie do 13 maja 2019 r.
Miejsce zakwaterowania: Ce
Centrum Sportowo-Konferencyjne Sportowa Dolina
ul. Sportowa 4a
42-500 Będzin.
http://osir.bedzin.pl/obiekt/2-centrum-sportowo-konferencyjne-sportowa-dolina
Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane, a tym samym zawodnicy nie będą
dopuszczeni do zawodów.
Karty zgłoszeniowe do zawodów (w załączeniu) przyjmowane będą do 10 maja br. Zgłoszenia
prosimy przesyłać na adres sekretariat@opzw.webserwer.pl wyłącznie na załączonym pliku
zgłoszeniowym, który można także pobrać ze strony:
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
W razie problemów prosimy o kontakt z kol. Krzysztofem Chwastkiem tel. 601 82 77 33
Program zawodów
24. 05. 2019 r. – piątek:
godz. 1600 – 2000
godz. 2000
godz. 2040
25.05.2019 r. – sobota:
godz. 700 – 745
godz. 845 – 900
godz. 900 – 1900
godz. 1330 _ 1430
godz. 2000
konkurencji
26.05.2019 r. – niedziela:
godz. 800 – 830
godz. 900– 1130
godz. 1230 _ 1330

- zakwaterowanie w Centrum Sportowo-Konferencyjne Sportowa
Dolina, ul. Sportowa 4a, 42-500 Będzin.
- kolacja (wariant I)
- odprawa kierowników ekip /przedstawienie szczegółowego
harmonogramu/
-

śniadanie w miejscu zakwaterowania (wariantI)
otwarcie zawodów Stadion OSiR w Będzinie
zawody wg harmonogramu
obiad w trakcie zawodów /catering stadion/
kolacja (wariant I), uhonorowanie zwycięzców zakończonych

- śniadanie w miejscu zakwaterowania (wariant I)
- ewentualne dokończenie zawodów, ogłoszenie wyników,
zakończenie zawodów /wariantowo/
- obiad

Prosimy Okręgi posiadające dalmierze o przywiezienie ich, wraz z lustrami, na zawody.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Organizatorzy

