Spławikowe Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego
Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego informuje, że organizuje w dniu 09.09.2018 (niedziela)
Spławikowe Mistrzostwa Szkółek Okręgu Mazowieckiego PZW.
Miejsce zawodów – Kanał Żerański w miejscowości Kobiałka.
Zbiórka zawodników do godz. 7.50.
Prawo startu w Mistrzostwach mają członkowie uczestnicy Okręgu Mazowieckiego z kół, które posiadają
zarejestrowaną w okręgu szkółkę wędkarską. Zawody zaliczane do rocznej oceny działalności kół.
Zawody zostaną rozegrane w jednej 3 godz. turze w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech kategoriach
wiekowych tj. :
Drużyna składa się z 3 zawodników po jednym z każdej kategorii wiekowej (bez kategorii integracyjnej) :
• dzieci do lat 12 (2006)
• kadeci do lat 14 (2004)
• juniorzy do lat 16 (2002)
kategoria integracyjna (indywidualnie)
Szkółki wędkarskie maja prawo zgłosić do zawodów 6 zawodników indywidualnie we wszystkich kategoriach,
lub do 2 drużyn. Zawodnicy z kategorii integracyjnej, U-12, U-14 wędkują w obecności indywidualnego
opiekuna lub trenera.
Program czasowy
Godz. 7.30-7.50 - potwierdzenie obecność w miejscu zbiórki
Godz. 8.00 - uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 8.15 - losowanie stanowisk
Godz. 9.00 - wejście na stanowiska
Godz. 10.50 - nęcenie
Godz. 11.00 - łowienie
Godz. 13.55 - 5 min do końca
Godz. 14.00 - koniec zawodów
Godz. 14.00 -15.00- ważenie ryb, posiłek
Godz. 15.30 - zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, medali i dyplomów.
Zgłoszenia (KARTA ZGŁOSZENIOWA) pisemne do zawodów wraz z podaną datą urodzenia zawodnika należy
przesyłać do Działu Sportu Okręgu Mazowieckiego lub na e:mail sport@ompzw.pl , do dnia 31.08.2018r. Po tym
terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Bardzo prosimy o zgłoszenie wszystkich osób towarzyszących
(trenerów, opiekunów). Mistrzostwa odbędą się zgodnie z (REGULAMIN ROZGRYWANIA
INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU MAZOWIECKIEGO SZKÓŁEK
WĘDKARSKICH).

/data/……….………………………………

/ pieczątka Koła /

KARTA ZGŁOSZENIA
(obowiązuje we wszystkich dyscyplinach wędkarskich)

Zarząd Koła PZW nr. …………………
zgłasza udział drużyny /zawodnika/ ……………………………………....
do uczestnictwa w:
SPŁAWIKOWYCH MISTRZOSTWACH SZKÓŁEK WĘDKARSKICH 2018
Lp.

Nr drużyny

Imię i Nazwisko zawodnika

Kategoria

Data urodzenia

1
U12
2
D1
U14
3
U16
4
U12
5
D2
U14
6
U16
Zawodnicy indywidualni należy wpisać kategorie - PISMO DRUKOWANE
1
2
3
4
5
6

-

Kategorie: U16 –do 2002; U14 –do 2004; U12 –do 2006; INT- integracja

Opiekunowie - Imię i Nazwisko
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Trener: ……………………..
Kierownik drużyn ………………………………
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej: ……………………………..
* niepotrzebne skreślić
..............................................................
/pieczątka i podpis zgłaszającego/

