
 

 

 
 
 
 

Adres dla korespondencji: Paweł Zagdański,ul. Sulechowska 4  66–130 Bojadła. 

Ogólnopolskie Otwarte Zawody Spinningowe Klubu KLEŃ Sulechów 
 

XXIV PUCHAR  LATA - 2018 
Wspierane Dotacją Gminy Sulechów          

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

         Dnia 22 lipca  2018 roku na rzece Odrze  w Cigacicach odbędą się otwarte zawody 
spinningowe – PUCHAR  LATA – 2018 na które zapraszamy członków PZW  z terenu 
Polski oraz ekipy wędkarskie z krajów Unii Europejskiej. 
Startowe: - Wpłata lub przelew indywidualne do 18.07.2018 r na konto jak wyżej kwoty:       
Kobiety i seniorzy – 61,50 PLN,  juniorzy – 24,60,- PLN od zawodnika, w tym VAT. 

Opłaty wykonane przez kluby i koła okręgu zielonogórskiego wynoszą: seniorzy 
50,- juniorzy, 20,- PLN za jednego zawodnika. Wpłatę można dokonać 
zbiorczą z podaniem ilości startujących zawodników w kategoriach, a imienny 
wykaz zawodników należy przesłać na adres e-mailowy: sport@pzw.zgora.pl (tel. 

68 453 73 33) lub jak w nagłówku. Na dowodzie wpłaty lub przelewie należy dopisać: 

„Spinning - Puchar Lata .” 
Miejsce zbiórki: - lewy brzeg Odry pod starym mostem w Cigacicach (od strony Zielonej 
Góry ) , gdzie zlokalizowano Sekretariat i parking dla uczestników zawodów. 
Zasady organizacyjne: - Zgodnie z obowiązującymi zasadami zawody rozegrane będą na 
żywej rybie w jednej 7- godzinnej turze w podsektorach według minutowego programu oraz 
regulaminu zawodów zamieszczonego na drugiej stronie.   
 Obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW oraz Regulamin 
       zawodów spinningowych na żywej rybie. Okoń− 20 cm, pozostałe wg RAPR.   

 W ramach opłaty startowej zapewniamy: 
      - posiłek i napoje po turze zawodów, nagrody honorowe za I÷VI miejsce indywidualne 
        w kategorii seniorów, oraz 1 m. młodzieży,  
      - nagrodę za rybę zawodów, nagrody specjalne  wg dyspozycji fundatorów. 

       -  wynagrodzenie i posiłek dla sędziów, 

       Nagrody rzeczowe wyłącznie od sponsorów i fundatorów. 

 Brodzenie w rzece Odrze – do wysokości woderów. Starorzecza wyłączone z połowu. 

 Łowisko: rzeka Odra od km 467 os. Marianki do zalewu Buchwald km 473. Długość łowiska 
zależna wyłącznie od ilości zawodników i sędziów (1sędzia < 500 m. linii brzegowej) 

       Trening na łowisku dozwolony do 15 lipca 2018 r. włącznie. 

       Zapraszamy !  
 

Prezes Klubu – Paweł Zagdański   oraz  Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 

Minutowy Program Zawodów 

    6,00 ÷   7,00 –  przyjmowanie zawodników i sędziów 
    7,00 ÷   7,30 –  otwarcie imprezy i odprawa z zawodnikami i sędziami 
    7,30 ÷   8,00 –  wejście do sektorów i zajmowanie stanowisk. 
    8,00 ÷ 15,00 –  zawody spinningowe 
  15,00 ÷ 15,15 –  zdanie kart startowych i powrót do sekretariatu zawodów 
  15,15 ÷ 16,30 –  posiłek, wstępne wyniki zawodów.  
  16,30 ÷ 17,00 –  wyniki oficjalne, wręczenie nagród i zamknięcie imprezy 

 
Regulamin zawodów 

1.  Organizator    -    PZW Okręg w Zielonej Górze, Wędkarski Klub Sportowy KLEŃ            
Sulechów - Zespół Organizacji Zawodów Pod patronatem Burmistrza 
Sulechowa. 

  2.  Termin i miejsce – III dekada lipca każdego roku. Rzeka Odra w Cigacicach lub Brodach                       
  3.  Uczestnicy    -        Członkowie PZW z terenu Polski z kartą wędkarską, członkowie  

                                   związków wędkarskich z Unii Europejskiej. Osoby spoza I strefy  
                                   winne opłacić zezwolenie na połów w wodach Okręgu Zielona Góra. 

  4.  Teren zawodów -   Oba brzegi Odry od km 460 do km 490. Dokładna lokalizacja w  
                                   komunikacie lub w zaproszeniu. 

  5.  Warunki udziału -   Każdorazowo określone w komunikacie lub w zaproszeniu. 
  6.  Organizacja        -  Według aktualnych Zasad Organizacji Sportu Kwalifikowanego w PZW 

                                   i zgodnie z Regulaminem Zawodów Spinningowych na żywej rybie. 
                                   Zawody są jednoturowe. Zawodnicy zajmują miejsca w podsektorach.   
                                   Punktacja w imprezie dodatnia. Klasyfikacja wyłącznie indywidualna. 

  7. Nagrody honorowe Za 6 lokat indywidualnych seniorów i 1 lokata juniorów. Dyplomy za  
                                      6 lokat seniorów i 3 lokaty juniorów. Nagrody za ryby zawodów. 

                                   Klasyfikacja juniorów - nie mniej niż 3 zawodników. Ilość nagród  
                                   honorowych zależna od liczby uczestników i od hojności sponsorów.  

  8. Nagrody rzeczowe − wyłącznie od sponsorów i fundatorów imprezy. 

  9.  Pozostałe            Zawodnicy winni być wyposażeni w siatkę z tkaniny na żywe ryby.  

                                   Organizator, na wniosek patrona, może wprowadzić klasyfikację drużyn. 

                                   Organizator może podwyższyć minimalne wymiary poławianych ryb,  
                                   ograniczyć ilość poławianych gatunków, wyłączyć część akwenu. 

                                   Łowisko jest wyłączone z wędkowania na siedem dni przed zawodami. 

                                   Nieobecność lub rezygnacja powoduje przepadek startowego. 

                                   Wpłaty po terminie – wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu. 

                                   Oficjalne wyniki zawodów otrzymują macierzyste jednostki  
 zawodników za pośrednictwem okręgów PZW, kadra i zawodnicy  
 zagraniczni za pośrednictwem GKS Warszawa.  

                                   Koszty imprezy muszą mieścić się w wpływach na imprezę. 

                                   Impreza jest zaliczana do Grand Prix Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

                                 W razie powodzi zawody będą przeniesione na inny termin, lub na  
                                   inne łowisko, a o zmianach uczestnicy będą powiadomieni na 5 dni przed 
                                   terminem imprezy. Komunikat zamieścimy na stronie internetowej        
                                  Okręgu PZW w Zielonej Górze i na stronie Gminy Sulechów. 

                                                                                                                             Organizator 

Wędkarski Klub Sportowy „KLEŃ” 
66–100 Sulechów, ul. Jana Pawła II nr 52/5 

Telefony kom:881 390 970, 511 903 130 e-mail: wksklen@op.pl 
Konto w Banku: 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212. 
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