
Wahrzvcb- dnia 20.05.20 15r

L.dz. OKS25112015

Komunikat

Dotyczy XL Spławikowych Mistrzostw okręgu w kat. Kobiet .

W nawiąz.antu do potwierdzeń udziału w XL Spławikowych Mistrzostwach olaęgu uprzejmie

zawiadamiamy, że zawody odbędą się w dniu 27-f8.06.2o15r. dla kategorii: Kobiet. na zbiorniku

owiesno. Zbiór|<a zawodniczek na parkingu przy zbiorniku.

Program zawodów:

I tura 27.06.2O15r
1. Zbiórka zawodników
2. odprawa techniczną losowanie sektorów i stanowisk
3. Wejście na stanowiska (I sygnał)
4. Kontrola techniczna (II sygnał)
5. Nęcenie zanętą- ciężkie (III sygnał)
6. Ro4oczęcie łowienia (W sygnał)
7. V sygnał _ na 5 min. przed końcem zawodów
8. Z'akoiczenię łowienia I tura (VI sygna,ł )
9. WaŹenie ryb
II tura 28.ffi.2015r
1.hiórkazawodników -gcdńntalfi

do godziny 7oo
- godzinaToo - 8oo
- godzina 8m
- godzinaSzo
- godzina 950
-godzina 10oo
-godzina 13s5
- godzina l4oo
- godzina I4N - I43o

2. Losowanie sektorów i stanowisk
3. Wejście na stanowiska (I sygnał)
4. Kontrola techniczna (II sygnał)
5. Nęcenie zal{ą- cięzkie (III sygnał)
6. Rozpoczęcie łowienia (IV sygnał)
7. V sygnał - na 5 min. przed końcem zawodów
8. Zakoilczęnie łowienia II tura (VI sygnał )
9. Wa:żenie ryb
10.Posiłek
11 ogłoszenie wynikóq wręczenie nagród i uroczyste

zakończenie zawodów

Uwaga:
Zarząl Koła PZW w Bielawie proszony jest o zabezpieczenie
oraz zaberyieczenie 2 Sędziów Wagowych!!! Startujące Koła
Reprezentacji Koła może towarzyszyó I osoba tj. trener.
Czas trwania tury w kat. Kobiet wlmosi zgodnie z
Kw alifi kow ane go 4 godziny.

Skład Komisji Sędziowskiej :

1. kol. Andrzej Tarasiuk - Sędzia Główny

f . kol. DĘ Rafał _ Z-caSędziego Głównego

- godzina 7m - 8oo
- godzina 8m
- godzina 820
- godzittagso
-godzina 10oo
- godzina 13"
- godzina 14m
- godzina 14m- 1430
- gńzina I43o

- godzina 15oo

terenu zawodów i jego oznakowanie
PZW nie zabierająze sobą sędziów.

regulaminem Wędkarskiego Sportu

Veńe !!!(Uwagi)


