KOMUNIKAT nr 1
Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym
dla Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu
Okręgowy Kapitanat Sportowy OM PZW informuje, że w dniach 28-29 kwietnia 2018 r. Zarząd
Okręgu Mazowieckiego PZW na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje Mistrzostwa Polski
w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu.
1. Ranga zawodów: Mistrzostwa Polski.
2. Szczegółowe przepisy dotyczące zawodów:
Prawo startu mają zawodnicy posiadający zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym lub umiarkowanym (do wglądu). Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, liczy się
data zgłoszenia łącznie z opłatą startową.
3. Teren zawodów:
Zalew Wykrot k/Myszyńca. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach: 28. 04. 2018 (I tura),
29.04.2018 (II tura) z przelosowaniem sektorów. W piątek, 27.04.2018, odbędzie się trening
nieobowiązkowy. Rybostan: płoć, krąp, leszcz, okoń, karp, karaś.
4. Sprawy organizacyjne:
Linia brzegowa łowiska jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas trwania zawodów (w
tym oficjalnych treningów).
Zgłoszenia zawodników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.
telefonicznie pod nr tel. 607 264 912.
Przy zgłoszeniu do udziału w zawodach należy podać przysługującą ilość punktów
handicapowych zgodnie z wytycznymi FIPS-ed (w przypadkach wątpliwych do weryfikacji na
łowisku).
Opłata startowa od zawodnika wynosi 123 zł (100 zł + VAT). Opłatę startową należy wpłacić na
konto: BZ WBK SA 10 O/Warszawa 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281,
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie,
00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
W tytule płatności należy wpisać: MPN 2018, opłata startowa, imię i nazwisko zawodnika.
Faktury wystawia OM PZW po wcześniejszym zgłoszeniu. Dokonanie wpłaty w wyznaczonym
terminie uprawnia do startu w zawodach. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w razie
rezygnacji z udziału w zawodach. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia obiad dla
zawodnika i pomocnika/asystenta przez dwa dni zawodów. Koszty dojazdu i noclegów zawodnicy
pokrywają we własnym zakresie.

Losowanie stanowisk do treningu nastąpi w dniu 20.04.2018 i zostanie ogłoszone na łowiku
w dniu treningu. Odprawa techniczna oraz losowanie sektorów odbędzie się o godz. 16.30
w piątek 27.04.2018 w: Gospodarstwie Agroturystycznym "ELA", Wydmusy 59, 07-430
Myszyniec. Losowanie stanowisk nastąpi w sektorach w dniu rozgrywania tury.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Grzelak
Sędzia Sekretarz: Tadeusz Potasiński
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH znajdziesz w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW cz. II.8 (zgodnych z Uchwałą
Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r. oraz Uchwałą Nr 11/II/2018 ZG PZW z dnia
24.02.2018 r.).

PROGRAM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI W WĘDKARSTWIE
SPŁAWIKOWYM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU
Zalew Wykrot k/Myszyńca w dniach 28-29.04.2018 r.
27.04.2018 r.
Lp.
1.

Czas
10.00 - 14.00

Uczestnicy

Oficjalny trening. NIEOBOWIĄZKOWY – na
wylosowanych stanowiskach.

10.00

Pierwszy sygnał - Początek treningu.

14.00

Drugi sygnał - Koniec treningu.

16.00

Uroczyste otwarcie zawodów. (AGROELA)

od 16.30

Odprawa techniczna, losowanie sektorów.
(AGROELA)

2.
3.

Przedsięwzięcie

Zawodnicy, sędziowie

Zawodnicy, kierownicy
drużyn, sędziowie

28.04.2018 r.
Lp.
1.

2.

3.
4.

Czas

Przedsięwzięcie

Do 06.00

Przybycie sędziów.

06.30 - 07.00

07.00-7.30
8.00

Uczestnicy

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki na
sektory.
Zawodnicy,
Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sędziowie, trenerzy,
sektorowych.
kierownicy drużyn,
Sprawy organizacyjne, losowanie stanowisk osoby towarzyszące
na sektorach.
Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska.

Zawodnicy, sędziowie

Lp.
5.
6.
7.
8.
9.

Czas

Przedsięwzięcie

8.15

Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem
kontroli zanęt i przynęt.
Zawodnicy, sędziowie

09.50

Trzeci sygnał - nęcenie zanętą ciężką.

10.00

Czwarty sygnał - rozpoczęcie zawodów.

12.55

Piąty sygnał - pozostało 5 min. do
zakończenia zawodów.

13.00

Szósty sygnał - zakończenie zawodów.
* Ważenie ryb.

Uczestnicy

Zawodnicy, sędziowie

Zawodnicy, sędziowie

10.

Od godz. 13.00

11.

~14.00

Obiad

~15.00

Przemieszczenie się zawodników do miejsca
zbiórki.
Ogłoszenie wyników zawodów - wywieszenie Sędzia sekretarz
Zawodnicy, trenerzy
list startowych.

12.

Obliczanie wyników zawodów.

29.04.2018 r.
Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

1.

Do 06.00

Przybycie sędziów.

Uczestnicy

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki na
sektory.
Zawodnicy,
Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sędziowie, trenerzy,
sektorowych.
kierownicy drużyn,
Sprawy organizacyjne, losowanie stanowisk na osoby towarzyszące
sektorach.

2.

06.30 - 07.00

3.

07.00-7.30

4.

8.00

Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska.

Zawodnicy, sędziowie

5.

8.15

Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem
kontroli zanęt i przynęt.

Zawodnicy, sędziowie

6.

09.50

Trzeci sygnał - nęcenie zanętą ciężką.

Zawodnicy, sędziowie

7.

10.00

Czwarty sygnał - rozpoczęcie zawodów.

8.

12.55

Piąty sygnał - pozostało 5 min. do zakończenia
Zawodnicy, sędziowie
zawodów.

9.

13.00

Szósty sygnał - zakończenie zawodów.

10.

Od godz. 13.00

11.

~ 14.00

* Ważenie ryb.
Obliczanie wyników zawodów.

Sędzia sekretarz

Obiad

Uczestnicy

Lp.
12.

Czas

Przedsięwzięcie

~15.30

Przemieszczenie się zawodników do miejsca
zbiórki.

Uczestnicy

Zawodnicy, trenerzy,
sędziowie,
Ogłoszenie wyników zawodów - wywieszenie kierownicy drużyn,
list startowych
osoby towarzyszące
Dekoracja zwycięzców.

* ryby po ważeniu pozostają w siatkach, na sygnał sędziego sektorowego wypuszczane do wody

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych zmian czasowych w programie zawodów.

