Morskie Mistrzostwa Okręgu
w połowach z kutra na przynęty sztuczne

„DARŁOWO 2019”
Uprzejmie informujemy, że Biuro ZO PZW w Poznaniu na zlecenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego jest organizatorem
Morskich Mistrzostw Okręgu w połowach z kutra, które odbędą się w dniach 22 / 23.03. 2019r. w Darłowie z kutra „Shannon”
Prawo startu w zawodach mają członkowie Kół Okręgu PZW w Poznaniu z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.
Nie jest wymagane posiadanie licencji sportowca.
Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać zezwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego
w dwóch turach w dniu 23.03.2019 r.
- Akwen:
morze Bałtyk
- Kuter:
m / s Shannon
- Sekretariat zawodów:
na kutrze
- Sprzęt:
zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego
- Przynęty:
sztuczne
- W zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja:
indywidualna
największa ryba zawodów.
Ryby łowione w zawodach:
(obowiązują wymiary i okresy ochronne)
- belona
40 cm. (limit 10szt.)
- dorsz
37 cm.
- czarniak
37 cm.
- gładzica, stornia, zimnica
26 cm.
- skarp (torbut)
31cm.
- łosoś, troć
61 cm. (limit łącznie 2 szt.)
- makrela
31 cm.
- pstrąg tęczowy
40 cm.
- witlinek
24 cm.
Dojazd na zawody, wyżywienie oraz zezwolenia na „połowy w morzu” uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

Koszt udziału w zawodach:
- opłata za kuter: 10 godzin
- nocleg
razem:

180,00 zł. – indywidualna wpłata uczestnika u Armatora
40,00 zł. – opłata w recepcji Hotelu
220,00 zł.

Organizator dokona rezerwacji jednego noclegu z 22 / 23.03.2019 w Hotelu „Skiper” w Darłówku.
Osoby które zgłoszą się do zawodów, a które z różnych powodów nie wezmą udziału w zawodach,
ponoszą pełen koszt uczestnictwa w zawodach tj. 250,00
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na kutrze, o wpisaniu zawodnika na listę startową , obowiązywać będzie data
zgłoszenia
Zgłoszenia listowne będą przyjmowane do dnia 28.02.2019r na adres Biuro ZO PZW w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9,
60-682 Poznań lub pocztą elektroniczną: E-mail: spot@pzw.poznan.pl, biuro@pzw.poznan.pl

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW
22.03.2019r.
Od 15:00
20:00

(piątek)
Zakwaterowanie w Hotelu „Skiper” w Porcie Darłowo
Oficjalne Otwarcie Zawodów
Odprawa techniczna

23.03.2019r.
5:30
6:00
7:30 – 8:00

(sobota)
Zaokrętowanie na kutrze
Wypłynięcie z portu Darłowo
Napłynięcie na łowisko
śniadanie na kutrze ( w czasie dopłynięcia na łowisko)

do 11:00
11:30
do 15:00
na godz.16:00

I tura zawodów
Posiłek – ogłoszenie wyników po I turze

II Tura zawodów
Powrót do portu (w czasie powrotu do Portu)
Ogłoszenie oficjalnych wyników i dekoracja zwycięzców
Zakończenie Mistrzostw Okręgu 2019

