
 
KOŁO WĘDKARSKIE PZW przy WSK Kalisz 

organizuje w dn. 26-27.06.2020r.: 
 

 
                                               
 

 
 
  
 
 

- zbiórka nad wodą przy stanicy Murowaniec 26.06.2020 r. o godz.: 18:00 
- w zawodach biorą udział wyłącznie członkowie Koła PZW przy WSK Kalisz 
- drużyna składa się z 2 osób 
- nęcenie wyłącznie za pomocą ręki lub procy 
- zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: podpórki, podbieraka, 
platformy, itp. 
- zezwala się na używanie elektronicznych sygnalizatorów brań 
- zabrania się łowienia na martwą lub żywą rybkę, 
- szczegóły i godzinowy program zawodów zostaną przedstawione na odprawie 
- organizator zastrzega możliwość rozegrania zawodów w systemie sektorowym 
(zależnie od frekwencji i stanu łowiska) 
- koniec zawodów przewidziano na około godz.: 9:00 

 

           Zapisy oraz wpłatę 50 zł - od pary (dobrowolna wpłata na upominki i     
           konsumpcje) przyjmują: 

      do dn. 23.06.2020 włącznie (wpłata nad wodą nie będzie uwzględniana!) 
o kol. Górka Przemysław (P&W Kalisz) – 693 680 092  
o kol. Janaszczyk Piotr (N-M Kalisz) – 503 509 866 
o Sklep wędkarski „Tołpyga” – ul. 3 – go maja           
o Sklep wędkarski „Nemo” – ul. Częstochowska 
o Sklep wędkarski „Malawi” – ul. Staszica 
o Sklep wędkarski „Monster Carp” – ul. Elektryczna 

                                                                                                                  
 

UWAGA 
OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY 

 

- każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do noszenia 
maseczki ochronnej, którą można ściągnąć wyłącznie na 
wylosowanym stanowisku w czasie trwania tury 
zawodów, należy zachować odległość min 2m między 
zawodnikami dzielącymi stanowisko, jeśli nie ma takiej 
możliwości należy nosić maski 
- każdy zawodnik po przyjeździe na miejsce zbiórki 
zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (preparat zapewnia 
organizator), dotyczy to również rękawic ochronnych, 
pomimo to nie zalecamy powitania przez podanie ręki 
- podczas odprawy i zakończenia zaleca się zachowanie 
2m odstępów między zawodnikami 
- podczas zawodów zabrania się przebywania osób 
trzecich na stanowisku wędkarskim 
- uczestnictwo w zawodach oznacza zgodę na 
przestrzeganie w/w reżimu sanitarnego i każde odstępstwo 
może spowodować dyskwalifikację lub zgłoszenie sprawy 
do jednostki sanepidu 

Ilość miejsc ograniczona! 


