Komunikat zawodów muchowych „Puchar Trójmiasta” 2022

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza koła i kluby do udziału w 35 zawodach muchowych
„Puchar Trójmiasta”.
Zawody zostaną rozegrane w dniu 25 września 2022 na rz. Raduni.
Zbiórka zawodników do godziny 7.30 na parkingu przy sklepie spożywczym w miejscowości
Lniska, 100 m za mostem drogowym na rz. Raduni przy drodze Lniska – Przyjaźń.
Teren zawodów: rzeka Radunia od młyna w Żukowie do końca odcinka „górskiego” rzeki,
poniżej miejscowości Niestępowo.
Dla uczestników zawodów, zakaz połowu - pod groźbą niedopuszczenia do zawodów
w dniach od 19 do 24 września 2022 r.
Opłatę startową w wysokości 40 zł prosimy przelać do dnia 22.09.2022 na konto ZO PZW w
Gdańsku ul. Rajska 2 /startowe: 30zł. – nagrody + 10zł.- grill/
Bank Millennium S.A. 96116022020000000061889538
Regulamin zawodów:
1. Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie” w dwóch turach.
3. Zawodnicy łowią w parach, sędziując sobie nawzajem.
2. Muchy wykonane tylko na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak.
4. Nie obowiązują limity dzienne połowu.
5. Liczą się tylko lipienie i pstrągi tęczowe.
6. Obowiązuje punktacja ujemna.
7. Klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
8. Juniorzy którzy nie ukończyli 16 roku mogą startować wyłącznie pod opieką opiekuna.
9. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania opłat na wędkowanie na wodach górskich
Okręgu Gdańskiego na dzień zawodów.
Program zawodów
7.30 – 8.00
przyjmowanie zawodników
8.00 – 8.30
losowanie sektorów i par
8.45 – 9.00
otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów
9.00 – 9.30
przygotowanie zawodów
9.30 – 12.30
zawody I tura
12.30 – 13.30
powrót na miejsce zbiórki
13.30 – 14.00
przygotowania do II tury
14.00 – 17.00
II tura
17.00 – 18.00
Zbiórka Obiad
18.00 – 19.00
praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników I i II tury.
Wręczenie pucharów i dyplomów.

Mapa dojazdu : http://www.mapy-online.pl/mapa/lniska.html
Położenie Lnisk: 54°20’34”N
Okręgowy Kapitanat Sportowy w Gdańsku
Trener dyscypliny muchowej
Andrzej Wawryka tel: 501221020
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