XXXII Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski
Seniorów
Komunikat nr 2
Firma Marlin Boats sp. z o.o. - na zlecenie Zarządu Głównego PZW - w dniach 22-25.08.2019 r.

XXXII Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski
Seniorów, które będą rozgrywane z łodzi w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z obowiązującymi
organizuje

Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego Cz.II.3. oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb
/RAPR/.
Teren zawodów: Jezioro Orzysz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzysz_(jezioro)
Sektory będą podzielone wg załączonej mapki i oddzielone od siebie bojami.
Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmian terenu zawodów, do momentu rozpoczęcia
oficjalnego treningu.
Rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektorów nastąpi w wyznaczonych miejscach
z poszczególnych sektorów.
Jednostki pływające z zawodnikami do miejsc startu przemieszczają się samodzielnie,
z zachowaniem w tym czasie należytego bezpieczeństwa.
Wszelkie sprawy nieujęte w komunikacie, związane z przebiegiem zawodów, wyjaśnione zostaną na
odprawie technicznej w dniu 22.08 br.(zgodnie z programem zawodów).
Trening przed zawodami –
W dniach 19-21.08.2019 r. - całkowity zakaz trenowania.
Oficjalny trening – 22.08.2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Organizator przewiduje suchy prowiant i wodę dla każdego zawodnika na każdą turę zawodów oraz
ciepły posiłek po każdej turze.
Główna komisja sędziowska:
˗

Sędzia Główny – Tadeusz Potasiński

˗

Sędzia Sekretarz – Maciej Żejmo

Pozostały skład Głównej komisji sędziowskiej przedstawiony zostanie na odprawie technicznej, w dniu
22.08.2019 r.
Wszelkich informacji organizacyjnych udziela Maciej Żejmo, tel. 506436616.
Sponsorem głównym zawodów jest firma Konger.
Partnerzy:
•
•

Burmistrz Miasta Orzysz – Zbigniew Włodkowski;
Koło PZW w Orzyszu;

Podczas trwania zawodów od czwartku do niedzieli organizator zapewnia ochronę łodzi na terenie bazy
zawodów – Plaża Miejska w Orzyszu w godzinach nocnych od 20 do godziny 6-tej rano.
Do dyspozycji zawodników na czas trwania zawodów zostanie udostępniony wyznaczony teren - na
Plaży Miejskiej, jako parking na przyczepy podłodziowe.
Uczestnicy zawodów we własnym zakresie organizują i rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie.
Lista miejsc z noclegami dostępna jest w załącznikach.

PROGRAM ZAWODÓW:
Czwartek 22.08.2019 r.
Lp.

1.

2.

3.

Czas

Wydarzenie

8.00 -16.00

Oficjalny trening na sektorach
i rejestracja ekip w biurze zawodów
na terenie Plaży Miejskiej w Orzyszu.
Sprawdzanie aktualnych badań
lekarskich oraz posiadanie licencji
sportowca PZW.

Miejsce
Jezioro
Orzysz,
Biuro
zawodów –
Plaża Miejska

Uczestnicy

Zawodnicy,
kierownicy ekip,
trenerzy.

Zawodnicy,
kierownicy ekip,
trenerzy,
sędziowie,
Plaża Miejska zaproszeni
goście,
sponsorzy,
osoby
towarzyszące.

17.00

Uroczyste otwarcie zawodów

17.30

Odprawa techniczna, losowanie
sektorów.
Pkt 8.4.19. Losowanie obsad
jednostek pływających, numerów
startowych, numerów jednostek
pływających oraz oznakowania
sektorów (A,B,C) dla ich obsad
przeprowadza
organizator
na
Zawodnicy,
podstawie zgłoszeń zawodników na Plaża Miejska
sędziowie
osiem dni przed zawodami.
Pkt 8.4.20. Wylosowane obsady
jednostek pływających organizator
w formie komunikatu umieszcza
w dniu losowania na stronie
internetowej.
Pkt 8.4.21. Na
każdą
turę
obowiązuje nowe losowanie obsad

Lp.

Czas

Wydarzenie

Miejsce

Uczestnicy

jednostek
pływających
w
sektorach.
Na odprawie technicznej odbędzie
się losowanie, który z sektorów:
1, 2 i 3 zostanie oznaczony jaką
literą.
Piątek
23.08.2019 r.

8:00

Zbiórka zawodników na Plaży
Miejskiej, sprawdzenie obecności,
wydawanie kart startowych oraz
suchego prowiantu.

5.

8:30

Pierwszy sygnał – 30 minut przed
rozpoczęciem
tury
zawodów
i oznacza rozpoczęcie wypuszczania
jednostek pływających do sektora.
− Wypuszczanie następuje, co 30
Sektor
sekund
jedna
jednostka
pływająca.
− Obsady we wszystkich turach
startują zgodnie z wylosowanym
numerami jednostek.

Zawodnicy,
sędziowie.

6.

9:00

Drugi sygnał - rozpoczęcie I tury
zawodów

Sektor

Zawodnicy,
sędziowie

7.

17.00

Trzeci sygnał - zakończenie I tury
zawodów

Sektor

Zawodnicy,
sędziowie

8.

17:30

Koniec czasu przeznaczonego na
zdawanie kart startowych sędziemu.
Po zakończeniu tury zawodów
zawodnik zobowiązany jest do
Sektor
uzyskania podpisu w karcie startowej
od partnera z jednostki pływającej
potwierdzającego liczbę złowionych
ryb.

Zawodnicy,
sędziowie

9.

Do. 18.30

Ogłoszenie wyników pierwszej tury w
biurze zawodów na plaży miejskiej.

Plaża Miejska

Sędzia Główny,
sędzia sekretarz

10.

18.00

Posiłek na świeżym powietrzu.

Plaża Miejska

Wszyscy chętni

Zbiórka zawodników na Plaży
Miejskiej, sprawdzenie obecności
wydawanie kart startowych oraz
suchego prowiantu.

Zawodnicy,
Plaża Miejska trenerzy,
sędziowie.

4.

Zawodnicy,
Plaża Miejska trenerzy,
sędziowie.

Sobota
24.08.2019 r.

1.

8:00

Lp.

Czas

Wydarzenie

Miejsce

Uczestnicy

2.

8:30

Pierwszy sygnał – 30 minut przed
rozpoczęciem
tury
zawodów
i oznacza rozpoczęcie wypuszczania
jednostek pływających do sektora.
− Wypuszczanie następuje, co 30
Sektor
sekund
jedna
jednostka
pływająca.
− Obsady we wszystkich turach
startują zgodnie z wylosowanym
numerami jednostek.

3.

9:00

Drugi sygnał - rozpoczęcie II tury
zawodów

Sektor

Zawodnicy,
sędziowie

4.

17.00

Trzeci sygnał – zakończenie II tury
zawodów

Sektor

Zawodnicy,
sędziowie

5.

17:30

Koniec czasu przeznaczonego na
zdawanie kart startowych sędziemu.
Po zakończeniu tury zawodów
zawodnik zobowiązany jest do
Sektor
uzyskania podpisu w karcie startowej
od partnera z jednostki pływającej
potwierdzającego liczbę złowionych
ryb.

Zawodnicy,
sędziowie

6.

Do. 18.30

Ogłoszenie wyników pierwszej tury
w biurze zawodów na plaży miejskiej.

Plaża Miejska

Sędzia Główny,
sędzia sekretarz

7.

Ok. 18.00

Posiłek na świeżym powietrzu.

Plaża Miejska Wszyscy chętni

6:00

Zbiórka zawodników na Plaży
Miejskiej, sprawdzenie obecności,
wydawanie kart startowych oraz
suchego prowiantu.

Zawodnicy,
Plaża Miejska trenerzy,
sędziowie.

2.

6:30

Pierwszy sygnał – 30 minut przed
rozpoczęciem
tury
zawodów
i oznacza rozpoczęcie wypuszczania
jednostek pływających do sektora.
− Wypuszczanie następuje, co 30
Sektor
sekund
jedna
jednostka
pływająca.
Obsady we wszystkich turach startują
zgodnie z wylosowanym numerami
jednostek.

Zawodnicy,
sędziowie.

3.

7:00

Drugi sygnał - rozpoczęcie III tury
zawodów

Zawodnicy,
sędziowie

Zawodnicy,
sędziowie.

Niedziela
25.08.2019 r.

1.

Sektor

Lp.
4.

5.

6.

Czas

Wydarzenie

Miejsce

Uczestnicy

14.00

Trzeci sygnał - zakończenie III tury
zawodów

Sektor

Zawodnicy,
sędziowie

14.30

Koniec czasu przeznaczonego na
zdawanie kart startowych sędziemu.
Po zakończeniu tury zawodów
zawodnik zobowiązany jest do
Sektor
uzyskania podpisu w karcie startowej
od partnera z jednostki pływającej
potwierdzającego liczbę złowionych
ryb.

Zawodnicy,
sędziowie

~ 15.30

Uroczyste zakończenie zawodów,
ogłoszenie oficjalnych wyników ,
dekoracja zwycięzców i wręczenie
nagród.

Zawodnicy,
trenerzy,
sędziowie,
zaproszeni
Plaża Miejska
goście,
sponsorzy,
osoby
towarzyszące.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian godzinowych.

