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Katowice 24.06.2019 r. 

 

K O M U N I K A T  
Spławikowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Młodzieży-U25 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW organizuje w dniach 26-28.07.2019 r. na Kanale Dwory w Oświęcimiu  

Spławikowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Młodzieży (U25). 

1. Sprawy organizacyjne 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego i Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Prawo startu mają zawodnicy zgodnie z ZOSW: część II.2, pkt. 

2.3.4. i 2.3.5. 

Na wniosek GKS organizator może dodatkowo dopuścić do startu zawodniczki w kat. kobiet pod 

warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do MP, ograniczając ich ilość do pojemności 

łowiska (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Zawodnicy muszą posiadać licencje sportowe, aktualne badania lekarskie i legitymacje członkowskie 

PZW z opłaconymi składkami na rok 2019. 

Zawody organizowane są na zasadach pełnej odpłatności poniesionych, przez organizatora, kosztów  

tj.: przygotowanie łowiska, obsługę sędziowską, zabezpieczenie terenu, ubezpieczenie NW, itp. 

Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na kartach zgłoszeń zatwierdzonych przez GKS) oraz wpłatę 

startowego w wysokości 270 zł od zawodnika i 60 zł od trenera (osoby towarzyszącej), należy 

dokonać w terminie do 19 lipca 2019 r. na adres: 

- Okręg PZW w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice  

- nr konta PKO BP O/ Katowice 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 

- e’mail – katowice@pzw.com.pl , sport@opzw.webserwer.pl  

W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na zawody organizator nie zwraca opłaty startowej. 

 

2. Obsada sędziowska 

Sędzia główny – Krzysztof Chwastek 

Zastępca – Ryszard Seroka 

Sekretarz – Aleksandra Kurzepa 

Sektorowi – Piotr Gołda, Sławomir Zbrzeski, Tomasz Kowalczuk 

 

3.  Dane o łowisku 

- zawody zostaną rozegrane na kanale Dwory w Oświęcimiu  

- głębokość w zależności od poziomu wody w Wiśle od 1,5 do 3m  

- uciąg słaby do średniego 

- brzeg opaska kamienna  
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- rybostan: leszcz, płoć, jaź, kleń, okoń, karaś, karp, ukleja, lin, szczupak, sandacz 

Łowisko rezerwowe – rzeka Odra Kędzierzyn Koźle Rogi. 

 

4.   Biuro zawodów  

 - biuro zawodów mieścić się będzie przy śluzie Dwory tel.: 695746632 

 

5.  Zakwaterowanie i wyżywienie  

- wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie 

- organizator zabezpiecza posiłki po każdej turze zawodów 

 

6. Trening.  

  Numery stanowisk treningowych, wylosowanych przez organizatora, będą opublikowane na    

stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl i gtximp.pzw.org.pl w dniu 24.07.br oraz będą 

dostępne, w biurze zawodów, w dniu treningu. 

 

7.  Program zawodów: 

Czwartek 25.07.2019 

 

 1000   trening oficjalny, nieobowiązkowy  

 

Piątek 26.07.2019 

 

 900   otwarcie biura zawodów 

1000 -  1400  obowiązkowy trening na łowisku 

1600  oficjalne otwarcie zawodów (na łowisku) 

1630  odprawa kierowników ekip (na łowisku) 

 

Sobota 27.07.2019 

 

700    losowanie  stanowisk 

800  I sygnał - wejście na stanowiska 

830                   II sygnał – 5 minut przed kontrolą zanęty 

950  III sygnał - nęcenie 

1000  IV sygnał - rozpoczęcie I tury 

1355   V sygnał - 5 min do końca 

1400   VI sygnał - zakończenie I tury 

 

Niedziela 28.07.2019  

 

700    losowanie  stanowisk 

800  I sygnał - wejście na stanowiska 

830                   II sygnał - 5 minut przed kontrolą zanęty 

950  III sygnał - nęcenie 

1000  IV sygnał - rozpoczęcie II tury 

1355   V sygnał - 5 min do końca 

1400   VI sygnał - zakończenie II tury 

1600 -1630 ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie zawodów (na łowisku) 

 

 

Wiceprezes ZO ds. sportu 

 

                                                                                                                           Bogusław Kossowski 

http://www.katowice.pzw.org.pl/

