KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV Drużynowe Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Teamów 2019
I tura – jezioro Niepruszewskie – 1 czerwca 2019
II tura – zostanie podane w osobnym komunikacie
Zawody
1. Prawo startu w zawodach mają Członkowie PZW zrzeszeni w Kołach Okręgu PZW w
Poznaniu.
2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu
Wyczynowego PZW.
3. Każdy drużyna ma obowiązek posiadać siatkę lub inny pojemnik do czasowego
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego.
4. Organizator dopuszcza używanie silników elektrycznych i spalinowych zgodnie z
właściwymi uchwałami rad powiatów w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Wszystkich zawodników zobowiązuje się
do poruszania z maksymalną prędkością 10km/h. Nieprzestrzeganie maksymalnej prędkości
będzie skutkowało dyskwalifikacją.
5. Organizator przewiduje przeprowadzenie wyrywkowej kontroli zawodników na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Główna Komisja Sędziowska:
- Andrzej Andrzejewski – Sędzia Główny
- Jarosław Pałasz – Sędzia Sekretarz
Zgłoszenia
Pisemne zgłoszenia na obie tury wraz ze zgodami na publikacje danych osobowych w
Internecie każdego zawodnika z osobna proszę przesłać na adres: sport@pzw.poznań.pl i
nicram18@poczta.onet.pl do 19 maja 2019 r.
Brak wpłaty opłaty startowej, nie przesłanie zgłoszenia lub zgody na udostępnienie danych
osobowych będzie skutkowało skreśleniem teamu z listy startowej. Lista zgłoszonych
zawodników zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu.
Druki RODO i karty zgłoszenia dostępne są na stronie WWW:
http://www.poznan.pzw.org.pl/cms/4157/sport_wedkarski
Koszty uczestnictwa:
Opłata startowa wynosi 240 zł za obie tury (120 zł za turę od teamu).
Opłatę za obie tury należy wnieść na konto:

63 1090 1476 0000 0001 2314 4829
z dopiskiem „MO Spinning Team ………….. (nazwa drużyny) ”
w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2019 r. włącznie.
Wpłacający chcący otrzymać fakturę VAT proszeni są wraz ze zgłoszeniem o podanie danych
do wystawienia faktury.
Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie kadry PZW i kadry Okręgu w dyscyplinie
spinningowej zgodnie z Uchwałą Nr 103/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 25
lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich,
systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz zasad rozgrywania Mistrzostw
Okręgu PZW w Poznaniu.
Informacje szczegółowe dla I tury Puchar Niepruszewa
Organizatorzy:
Okręgowy Kapitanat Sportowy
Koło PZW nr 101 Poznań-Śródmieście
Partnerzy:

BAZA ZAWODÓW
Plaża miejska w Niepruszewie
MIEJSCE WODOWANIA:
Łodzie z silnikami spalinowymi – slip przy plaży w Zborowie
Łodzie z silnikami elektrycznymi oraz pontony – slip OSiR w Niepruszewie
HARMONOGRAM ZAWODÓW
5:00 –6:00 Otwarcie sekretariatu zawodów i wodowanie łodzi
6:00 Ceremonia otwarcie zawodów
6:30 Pierwszy sygnał rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora
7:00 Drugi sygnał oznaczający rozpoczęcie tury zwodów
14:00 Trzeci sygnał oznaczający zakończenie tury zawodów

14:00 – 14:30 Czas na zdanie kart startowych
14:00 Posiłek
15:00 Ogłoszenie wyników
15:30 Oficjalne wyniki I tury SMOT 2019 oraz Ceremonia zakończenia zawodów

Uwagi:
Zabrania się trenowania na w/w zbiorniku od dnia 22 maja 2019r. Dopuszcza się oficjalny
trening dzień przed zawodami (31 maj 2019) w godzinach od 700 do 1400
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwał patrol Policji wodnej.

