
Spinningowe  Indywidualne Mistrzostwa Okręgu  
I Tura - Warta ORZECHOWO 2020 

Okręgowy Kapitanat Sportowy wraz z Zarządem Koła PZW nr 036 w Orzechowie  zaprasza do 
udziału w I turze Mistrzostw Okręgu w dyscyplinie spinningowej w połowach brzegowych – edycja 
2020. 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 28.09.2019 r. na rzece Warcie w Orzechowie zgodnie z 
kalendarzem imprez ustalonym przez Okręgowy Kapitanat Sportowy. 
 
Sędzia główny –Andrzej Andrzejewski 
Sędzia sekretarz- Jarosław Pałasz 
 
Teren zawodów to prawy brzeg Warty na odcinku od promu w Czeszewie do Promu w Dębnie (od 
330-336km). Sektory to prawa i lewa część wskazanego odcinka brzegu Warty patrząc od biura 
zawodów usytuowanego w tzw. RELAX Orzechowo. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wydłużenia lub skrócenia sektorów w zależności od ilości uczestników. Końce sektorów będą 
oznaczone chorągiewkami.  
Zbiórka Zawodników Orzechowo RELAX - Orzechowo ul. Topolowa. 
Wędkowanie z brzegu, organizator dopuszcza używanie spodniobutów (brodzenie do wysokości 
woderów). 
Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie zawodnik zobowiązany posiadać odpowiednią siatkę 
(o średnicy 40cm) do czasowego przechowywania ryb. 
  

Zgłoszenia pisemne oraz wpłaty startowego przyjmowane będą do dnia 
06.09.2019 r. 

 
Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Koła PZW 036 Orzechowo: radziujp@wp.pl 
Opłatę startową w wysokości: 
- senior  60,00 zł 

- junior   bezpłatnie;  
- opiekun juniora - 20,00 zł 
należy wnieść na konto Okręgu  63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 

w tytule przelewu prosimy o dopisek: Imię i Nazwisko MO 2020 Warta Orzechowo 
  
Harmonogram zawodów: 

 6.00 zbiórka zawodników 

 6.30 odczytanie regulaminu zawodów, 

 6.30–7.00 dojście na sektory i rozdanie kart startowych zawodnikom 

 7.00 wędkowanie, 

 14.00 zakończenie wędkowania 

 14.00 – 14.15 zdanie kart startowych komisji sędziowskiej, 

 14.15 - 15.00 posiłek, 

 15.00 ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów i upominków najlepszym zawodnikom, 
zakończenie zawodów. 

  
Zakaz przeprowadzania treningów zawodnikom biorącym udział w zawodach od dnia 21.09.2019 do 

dnia rozpoczęcia zawodów. 
Telefon do organizatora 509 977 999 
Zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy miłej sportowej rywalizacji. 
OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY ORAZ ZARZĄD KOŁA 036 Orzechowo 
 
Sędziów wędkarskich którzy mogą sędziować te zawody proszę o kontakt z Sędzią Sekretarzem tel. 
509 977 999. 
 

mailto:radziujp@wp.pl

