
           
 
 
 
 
 
 

Z A P R O S Z E N I E 
na 

 XXIX Ogólnopolski Turniej Halowy  
w Castingu  

o Puchar Prezesa Okręgu PZW  
w Kielcach 

Zarząd Okręgu PZW w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w XXVIII 
Ogólnopolskim Turnieju Halowym w Castingu o Puchar Prezesa Okręgu PZW w 
Kielcach, który odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku (sobota)  
w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Busku–Zdroju 
przy ul. Kusocińskiego 3. 

Zawody zostaną rozegrane w 4-boju (skish muchowy, arenberg, skish 
spinningowy i odległość spinningowa jednorącz ciężarkiem o wadze 2 gram) w 
klasyfikacji indywidualnej (kategorie seniorów, kobiet, juniorów i juniorek) i 
drużynowej (drużyny czteroosobowe o dowolnym składzie). Kadeci do 14 lat będą 
klasyfikowani w 3-boju spinningowym tj. arenbergu, skishu spinningowym i odległości 
spinningowej jednorącz ciężarkiem o wadze 2 gram. Kadeci startujący w 3-boju 
spinningowym i w skishu muchowym klasyfikowani będą dodatkowo w 4-boju 
juniorów (kadeci-chłopcy) i w 4-boju juniorek (kadeci-dziewczynki). Dodatkowo 
zostanie rozegrana konkurencja nr 8 - skish multi w kategorii mężczyzn i kobiet.  

           Informujemy ponadto, że wzorem lat ubiegłych planujemy rozegranie finałów 
w poszczególnych kategoriach w konkurencji arenberg oraz finałowej rozgrywki w 
skishu spinningowym połączonym z biegiem na dystansie 6 x po około 110 m 
(sprintcasting). 

W finale arenberga startować będzie po 3 zawodników w kategorii kadetów, 
juniorek, juniorów, kobiet i seniorów, którzy w rundzie eliminacyjnej (decydującej o 
klasyfikacji wielobojowej i zespołowej), uzyskają najlepsze wyniki w tej konkurencji 
(przy równym wyniku decyduje lepszy czas). W finale zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach wystartują razem na trzech sąsiadujących ze sobą rzutniach; najpierw 
kadeci, potem juniorki, juniorzy, kobiety i seniorzy.  

W finale sprintcastingu startować będzie po 3 zawodników w kategorii 
kadetów, juniorów (uwzględniając juniorki) i seniorów (uwzględniając kobiety), którzy 
w rundzie eliminacyjnej, uzyskają najlepsze wyniki w skishu spinningowym (przy 



równym wyniku decyduje lepszy czas). Zawodnicy wystartują równocześnie na 9 
jednotarczowych i pięciostanowiskowych rzutniach. 

Planowany początek zawodów o godzinie 9.00. Przyjazd waszej ekipy 
powinien nastąpić do godziny 8.30. Prosimy o punktualne przybycie i zapewnienie 
wszystkim uczestnikom sportowych strojów, w tym sportowego obuwia na zmianę. 

Prosimy o potwierdzenie udziału waszej reprezentacji i przesłanie listy 
zawodników z podziałem na kategorie i wyszczególnieniem konkurencji, w jakich 
będą startować, w terminie do dnia 20 marca 2020 roku na adres: Okręgu PZW w 
Kielcach ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce lub adres internetowy jkuza@wp.pl    

Opłata startowa wynosi 90 zł dla jednego zawodnika oraz 45 zł dla osoby 

towarzyszącej. Opłatę należy uiścić na rachunek Koła PZW w Busku Zdroju w 

Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju Nr 

29851700070011019791180001, w terminie do dnia 20 marca 2020 roku. Opłata 

zostanie przeznaczona na sfinansowanie wynajmu hali sportowej, zakup nagród dla 

zwycięzców, obiad dla uczestników turnieju oraz koszty organizacyjne. 

Informujemy również o możliwości skorzystania z noclegu z 27 na 28 marca 
2020 roku wraz z kolacją i śniadaniem w Hotelu „Gromada” w Busku-Zdroju, ul. 
Waryńskiego 10. Cena noclegu z kolacją i śniadaniem, którą udało nam się 
wynegocjować wynosi ok. 90 zł. od osoby. Płatność za noclegi, śniadania i kolacje 
uczestnicy uiszczają samodzielnie, przy czym hotel Gromada preferuje płatność 
gotówką w dniu przyjazdu po wystawieniu faktury, względnie płatność przelewem 
przed przyjazdem do Buska, na podstawie faktury pro forma wystawionej dla 
jednostki delegującej uczestników Turnieju. W takiej sytuacji faktura z adnotacją o 
uiszczeniu płatności zostanie wystawiona w czasie pobytu w hotelu Gromada. 

Prosimy o potwierdzenie zamiaru skorzystania z noclegu i ilości osób, które 
będą z niego korzystać w terminie do dnia 16 marca 2020 r. pod nr tel. 608431460 
lub pod adresem:  jkuza@wp.pl. 
 

z wędkarskim pozdrowieniem                                                

     Prezes Zarządu Okręgu PZW w Kielcach 
Otrzymują : 
 

1. Zarząd Główny PZW Warszawa 
2. Zarząd Okręgu PZW wszystkie. 
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