
 

Zielona Góra 27.08.2021 r. 

 
 

Polski Związek Wędkarski 

= wszyscy= 

 

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży działająca przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Zielonej 

Górze informuje, że zawody wędkarskie dla młodzieży zaliczane do klasyfikacji Młodzieżowego 

Pucharu Okręgu na 2021 r. odbędą się w dniu 05 września 2021 r. na łowisku Kacza Górka – Nowa 

Sól. 

Zawody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej  rozegrane zostaną zgodnie 

z Regulaminem Zawodów MPO na 2021 r. w kategoriach U-14 i U-18. 

 

W zawodach „MPO” nie pobiera się opłaty startowej. 
Planowany program zawodów wędkarskich:* 

Godzina 7.30 - 8.00 - zbiórka uczestników 

Godzina 8.00 - 8.15 - otwarcie imprezy 

Godzina 8.15 - 8.45 - losowanie stanowisk 

Godzina 8.45 - 10.20 - przygotowanie do  zawodów 

Godzina 10.20 - 10.30 - nęcenie 

Godzina 10.30 - 13.30 - zawody wędkarskie 

Godzina 13.30 - 14.30 - ważenie  ryb  i  obliczanie  wyników 

Godzina 14.30 - 15.30 - zakończenie imprezy 

*Z przyczyn niezależnych od organizatora planowany program zawodów może ulec zmianie. 

 

Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie 68 453 73 33, mailowo na 

adres: mlodziez@pzw.zgora.pl do dnia 02 września 2021 r. (czwartek). 

Zawodników do startu w MPO mogą zgłaszać szkółki, koła PZW z Okręgu Zielona Góra. 

Dopuszcza się możliwość indywidualnego zgłaszania zawodników z terenu Okręgu Zielona Góra 

przez ich opiekunów prawnych. Zgłoszenia zawodnika należy dokonać najpóźniej do czwartku do 

godziny 14:00.  

Prosimy o zachowanie formy przywitania się przed zawodami do skinienia głową lub machnięcia ręką 

w celu zachowania reżimu sanitarnego. 

Proszę na zawody przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie z załącznika.  

Brak możliwości startu w zawodach bez podpisanego przez opiekuna 

oświadczenia „covidowego”. 
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W celu ułatwienia organizatorom przygotowania imprezy prosimy o zgłoszenie 

uczestnictwa telefonicznie 68 453 73 33 lub mailowo mlodziez@pzw.zgora.pl 

Młodzieżowy Puchar Okręgu rozegrany zostanie w ramach regulaminu MPO na 2021 r. 

 

ZASADY UDZIAŁU: 

1. Prawo startu w Olimpiadzie mają wszyscy członkowie PZW Okręgu Zielona Góra, którzy mają 

opłaconą składkę członkowską na rok 2020 oraz uczestnicy szkółek wędkarskich z terenu Okręgu 

PZW Zielona Góra nie będący członkami PZW. 

2. Uczestnictwo w zawodach 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. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. 

4. Jeżeli nie akceptujesz powyższego regulaminu, nie zgłaszaj się do udziału w zawodach. 

 

 

 Komisja ds. Młodzieży 


