FEEDEROWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
PZW Okręg w Gdańsku, 2022

Tura I: 15 maja
łowisko: kan. Śledziowy – Trzcinisko
Tura II: 3 lipca
łowisko: rz. Wisła – Drewnica
Tura III: 14 sierpnia
łowisko: rz. Wisła – Szewce
Zdobywca tytułu Mistrza Okręgu uzyskuje prawo startu w Mistrzostwach i Grand Prix
Polski w 2023 roku
Feederowe Mistrzostwa Okręgu zostaną rozegrane w kategorii indywidualnej, zgodnie
z „Regulaminem Rozgrywania Zawodów Feederowych Okręgu PZW w Gdańsku” oraz
Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
Liczbę zawodników startujących w Mistrzostwach Okręgu określa się na:
- minimum 30 osób - aby zawody zostały rozegrane
- maksimum 75 osób - z uwagi na pojemność łowisk
O udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia opłaty
startowej.
Szczegółowe mapki łowisk (z miejscami zbiórek) zostaną zamieszczone w odrębnych
komunikatach przed poszczególnymi turami Mistrzostw.
1. ZGŁOSZENIA i STARTOWE
Obowiązuje jedno zgłoszenie do wszystkich tur Mistrzostw.
Pisemnych zgłoszeń, na obowiązującym druku, dokonują koła i kluby należące do
struktur Okręgu Gdańskiego PZW do dnia 28 kwietnia br.
na adres e-mail: pzw@pzw.gda.pl
Trenerów należy zgłaszać na jednym zgłoszeniu wraz z zawodnikami.
Opłata startowa za wszystkie tury Mistrzostw płatna jest jednorazowo i wynosi:
- 150 zł – od zawodnika,
- 60 zł – opłata trenerska z przeznaczeniem na catering we wszystkich turach.
Opłat startowego dokonują koła, kluby lub zawodnicy/trenerzy indywidualnie.
Startowe należy wpłacić w terminie do dnia 29 kwietnia na konto Okręgu:
PZW Okręg w Gdańsku nr: 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538
tytuł płatności: „FEEDER + nazwisko zawodnika/ów”.
Startowe w całości przeznaczone jest na: catering po każdej turze, statuetki dla
zwycięzców sektorów w każdej turze, zakup nagród dla najlepszych zawodników w
klasyfikacji końcowej
Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału
w zawodach. W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom
przysługuje zwrot opłaty startowej.

Zawodnicy startujący w Feederowych Mistrzostwach Okręgu zobowiązani są posiadać
przy sobie karty wędkarskie, zezwolenia oraz legitymacje PZW z aktualnymi opłatami.
PROGRAM wszystkich tur
7;00 - zbiórka
7;00 - 7;30 – sprawdzenie obecności, losowanie, rozejście się na stanowiska
7;30 – sygnał I – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów
7;50 – sygnał II – do kontroli zanęt i przynęt
8;50 – sygnał III - nęcenie wstępne
9;00 – sygnał IV - rozpoczęcie łowienia
13;55 – sygnał V - 5 minut do zakończenia łowienia
14;00 – sygnał VI - zakończenie łowienia
14;00 – 15;00 – ważenie ryb i obliczanie wyników, catering
15;00 – ogłoszenie wyników
UWAGA!: dotyczy programu III tury Mistrzostw:
- po zakończeniu łowienia i zważeniu ryb wszyscy uczestnicy przemieszczają się nad kan.
Śledziowy, gdzie będzie przygotowany catering i odbędzie się uroczyste zakończenie Mistrzostw.

2. ZASADY ZACHOWANIA na ŁOWISKU
2.1. STANOWISKO: przyjmuje się zasadę, że zawodnik ustawia sprzęt „na numerku”,
a jego stanowisko:
a) w lewo i prawo sięga do połowy odległości między numerkami oznaczającymi
kolejne stanowisko,
b) od linii wody w głąb do:
- korony wału (kan. Śledziowy),
- krawędzi drogi biegnącej wzdłuż stanowisk (rzeka Wisła)
2.2. Na stanowisku może przebywać tylko zawodnik oraz zgłoszony trener, który musi
posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
2.3. Prawo wejścia na stanowisko mają również sędziowie oraz obsługa medialna.
2.4. W trakcie ważenia na stanowisku mogą przebywać tylko: zawodnik z danego
stanowiska lub jego trener, sędzia, obsługa medialna.

3. UWAGI KOŃCOWE
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie
zawodów o czym poinformuje odrębnymi komunikatami na stronie www.pzw.gda.pl
3.2. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak również na
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i
filmach z imprezy.
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