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                                           KOMUNIKAT             
                                

             Komisja Sportowa przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie 

informuje   

że w   dniach  21-23.06.2019 zostaną przeprowadzone na zlecenie Zarządu głównego PZW w Warszawie 

zawody z cyklu GPP juniorów w dyscyplinie muchowej  

,,Puchar Bystrzycy” 

   
 Ustalenia organizacyjne, miejsce rozgrywania zawodów  

1. Rzeki Bystrzyca od miejscowości Majorat do m. Prawiedniki,  zbiornik Zakrzówek  

2. Łowisko treningowe –  rzeka Krężniczanka   

3. Zawody  rozegrane zostaną w   kl.  Indywidualnej.  

4. Ustalono startowe w kwocie 370zł  brutto od zawodnika i 70 zł brutto od opiekuna (osoby 

towarzyszącej), w ramach tej kwoty startowej  organizator zapewnia sędziów na wszystkich 

sektorach, dwa obiady, dojazd na stanowiska dla zawodników 

5. Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie, ryby zaliczane do punktacji: rzeki – łososiowate i 

lipienie, Zbiornik Zakrzówek –łososiowate i lipienie 

  + inne ryby nie będące w okresie ochronnym.  

6.  Trening w piątek nie zwalnia od wniesienia opłaty  Okręgu  Lublin na wody górskie. 

7. Harmonogram minutowy mistrzostw w dniach :  

 21.06.2019 r. piątek  

- godz. 17 oo–18 oo rejestracja zawodników  

- godz. 18 oo–19 oo otwarcie GPP, odprawa i losowanie sektorów i stanowisk  

(baza zawodów łowisko Krężnicznka, Kręznica Jara 21 , 20-515 

Możliwość zarezerwowania noclegów 506-999-985 ) 

 

8.   22.06.2019  sobota I tura sektor A- Wszyscy zawodnicy łowią w tym samym sektorze. 

 

- godz.  6 3o  zbiórka zawodników łowisko Krężnicznka  

- godz.  8 oo-11 oo  czas trwania I tury 

- godz. 12 oo-13 oo obliczanie i ogłoszenie wyników I tury 

- godz. 13 oo-13 3o obiad (łowisko Krężniczanka) 

9.   22.06.2019 sobota    II tura sektor B- Wszyscy zawodnicy łowią w tym samym sektorze. 

 

- godz. 14 3o -  potwierdzenie obecności łowisko Krężnicznka  

- godz. 16 oo– 19 oo czas trwania II tury  

10.   23.06.2019  niedziela III tura sektor C -Wszyscy zawodnicy łowią w tym samym sektorze. 

 

- godz.  6 30 zbiórka zawodników łowisko Krężniczanka  

- godz.  8 oo –  11 oo – czas trwania III tury 
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- godz.  12 3o – obiad łowisko Krężniczanka  

- godz.  12 oo – 13 oo praca komisji sędziowskiej, uroczyste zakończenie Grand Prix Polski 

  Organizator zastrzega sobie ewentualne drobne zmiany w planie minutowym zawodów. 

Szczegóły na odprawie . 

Zawody  zostaną rozegrane zostaną zgodnie z przepisami „Zasad Organizacji  Sportu Wędkarskiego 

” 

            Sędzia główny – kol.  Andrze Dolecki  

            Z-ca Sędziego Głównego – Sławomir Skałuba  

            Sędzia Sekretarz – kol. Ryszard Bąk   

                                   

                                             

Prosimy o   potwierdzenie startu do 17.06.2019 r. na adres: sport@pzwlublin.pl , 

sekretariat@pzwlublin.pl  szczegóły kol. Sławomir Skałuba – 501-385-643 

   UWAGA !!! zgłaszają się zawodnicy indywidualni, na załączonej karcie zgłoszeń.  

 
Od dnia 16.06.19 do 21.06.19  zakaz wędkowania w miejscu rozgrywania 

zawodów przez zawodników i trenerów/opiekunów  pod groźbą dyskwalifikacji 

 

                                                       Sektory  
                             

                         
                   Sektor A,  B – rzeka Bystrzyca od m. Majorat do m. Prawiedniki  

                       

Sektor  C – łowisko Zbiornik Zakrzówek  

 

Sektory rezerwowe – rzeka Kosarzewka 
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