Warszawa 29.01.2019 r.

KOMUNIKAT NR 1
XIV PODLODOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 2019
PODLODOWE GPX OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 2019
Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że organizuje w dniu 16.02.2018 r. XIV Podlodowe
Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW 2019 oraz w dniu 17.02.2019 r. Podlodowe GPX Okregu
Mazowieckiego PZW 2019
Teren zawodów : Jezioro Ciechomickie lub Jezioro Zdworskie
W zawodach podlodowych o Mistrzostwo Okręgu i GPX Okręgu prawo startu mają trzyosobowe
drużyny klubów i kół, liczba drużyn jest nieograniczona oraz zawodnicy indywidualni zgłoszeni przez koła
lub kluby. Zawody odbędą się w trzech sektorach zgodnie z ZOSW.
Zbiórka zawodników w dniu zawodów 16 i 17.02.2018 r. do godz. 5.30 w Ośrodku
Wypoczynkowym „12 Dębów”w miejscowości Zaździerz, 09-520 Łąck. Strona internetowa
http://www.12debow.com.pl/# Istnieje możliwość rezerwacji noclegów z wyżywieniem w/w ośrodku tel.
664 600 859
Dojazd, nocleg i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie.
Do zawodów dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy posiadający:
 wniesioną na 2019 r. składkę członkowską PZW i składkę na wędkowanie w OM PZW;
oraz zabezpieczenie antypoślizgowe na buty.
Zawody odbędą się w dwóch turach po dwie godziny każda, zgodnie z obowiązującymi Zasadami
Organizacji Sportu Wędkarskiego /ZOSW/, w tym Regulaminem zawodów w wędkarstwie podlodowym
oraz programem zawodów. W dniu 15.02.2019 r. na jeziorze zostanie wyznaczone miejsce do trenowania,
poza wyznaczonym miejscem trenowanie jest zabronione. Opłata startowa od zawodnika wynosi 90 zł. Na
każde z zawodów. Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy składać w Biurze Okręgu do dnia
10.02.2019 r. wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej. W przypadku braku potwierdzenia opłaty
zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany łowiska jak również prawo odwołania lub zmiany terminu przeprowadzenia zawodów
Ostateczna decyzja o rozegraniu zawodów zostanie podjęta w dniu 12.02.2018 r.,
Jednocześnie Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zostanie przeprowadzone losowanie
sektorów oraz nr drużyn po zamknięciu terminu zgłoszeń. Po tym terminie organizator nie będzie
przyjmował żadnych zgłoszeń uczestnictwa w zawodach.
Organizator w czasie zawodów zapewni zawodnikom i sędziom ciepły posiłek.
Dodatkowe informacje są dostępne w dziale sportu ZO pod nr tel. 654-57-05.
W załączeniu :
1. Program czasowy
2. Karta zgłoszenia

PROGRAM XIV PODLODOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 2019
i PODLODWOE GPX OM 2019 w dniach 16 i 17.02.2019 r.
Lp.

10.

Przedsięwzięcie
Tura I
Do godz.
Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.
05.30
Potwierdzenie udziału w zawodach.
06.00
Otwarcie zawodów.
Odprawa techniczna z zawodnikami. Sprawy
06.10 – 06.30
organizacyjne.
Przemieszczenie się zawodników do sektorów i
06.30÷~07.00 sprawdzenie obecności w sektorach i odebranie
wylosowanych numerów.
Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później
07.00 ÷~ 07.25 niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem
zawodów.
Pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem
zawodów, po którym zawodnicy wchodzą do
07.45
swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane
przez nich do wiercenia i zaznaczają je
chorągiewką – bez wiercenia otworów.
07.50
Drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia.
Trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia
09.45
zawodów pozostało 5 minut.
Czwarty sygnał – oznacza zakończenie I tury
09.50
zawodów.
09.50 ÷~ 10.50 Ważenie ryb.

11.

10.50 ÷~ 11.20

12.

÷~ 12.10

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czas

Przemieszczenie się zawodników do sektorów do
II Tury.

Uczestnicy
Zawodnicy,
sędziowie,
trenerzy,
kierownicy drużyn,
osoby
towarzyszące

Zawodnicy,
sędziowie

Zawodnicy,
sędziowie,
trenerzy,
kierownicy drużyn,
Sędzia sekretarz

Ogłoszenie wyników I tury
Tura II
~ 11.20 –
Zbiórka zawodników w wyznaczonych miejscach
11.35
do II tury. Sprawdzenie obecności.
Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później
11.35 ÷~ 12,00 niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem
zawodów.
Pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem
zawodów, po którym zawodnicy wchodzą do Zawodnicy,
12.10
swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane sędziowie,
przez nich do wiercenia i zaznaczają je
chorągiewką – bez wiercenia otworów.
12.15
Drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia
Trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia
14.10
zawodów pozostało 5 minut.
14.15
Czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów.
14.15-15.00
Ważenie ryb.
14.30-15.50
Gorący posiłek
Zawodnicy,
Ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów,
~16.00
sędziowie,
dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów
trenerzy,
Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Wojciech Szubierajski

Uwagi

/ pieczątka Koła / Klubu/

/data/

KARTA

ZGŁOSZENIA

(obowiązuje we wszystkich dyscyplinach wędkarskich)
Zarząd Koła / Klubu /*.........................................................................................................
zgłasza udział drużyny / zawodnika/...................................................................................
............................................................................................................................................
/pełna nazwa Koła/ Klubu Sportowego/
do uczestnictwa w:
........................................................................................................................................
/ pełna nazwa zawodów/

Lp

Nr
druż

1
2
3
1
2
3

I
Druż
yna
II
Druż
yna

Nazwisko i imię
zawodnika

Zawodnicy indywidualni
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategoria

Zajęte
miejsce w
Data
klasyfikacj Przynależność
urodze i ogólnej zawodnika do
nia
za rok
Okręgu
poprzedni.

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
PISMO DRUKOWANE

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Kierownik drużyny ................................................................................................
Opłatę startową w wysokości ........................zł przekazano w dniu .......................
nr paragonu …………….…………....
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej ....................................

..................................................
/pieczątka i podpis zgłaszającego/
* niepotrzebne skreślić

