Warszawa, 05.08.2019 r.

Komunikat nr 1
Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim z łodzi dryfujących
na przynęty sztuczne w 2019 roku

Okręgowy Kapitanat Sportowy OM PZW w Warszawie informuje, że w dniach 27-29.09.2019 r.
(I termin) lub 15-17.11.2019 r. (II termin) Zarząd Okręgu Mazowieckiego organizuje Grand Prix Okręgu
Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim z łodzi dryfujących na przynęty sztuczne.
1. Ranga zawodów: Grand Prix Okręgu Mazowieckiego.
2. Szczegółowe przepisy dotyczące zawodów:
Drużyna składa się z 3 zawodników. W zgłoszeniu większej liczby zawodników należy zaznaczyć, którzy
zawodnicy startują w składzie drużyny, a którzy indywidualnie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników decyduje data zgłoszenia wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty startowej.
3. Teren zawodów:
Morze Bałtyckie w rejonie Darłówka, głębokość łowiska od 20 do 40 m.
Zawody zostaną rozegrane:
- w dwóch turach: 28.09.2019 r. I tura i 29.09.2019 r. II tura,
- w trzech sektorach (A,B,C). Przewidywane kutry, na których zostaną rozegrane zawody to:
Shannon, Pilot 55, Złota Rybka.
4. Sprawy organizacyjne:
Opłata startowa od zawodnika wynosi: 490 zł.
Z opłaty startowej zwolnieni są: członkowie Kadry Narodowej oraz Kadry Okręgu Mazowieckiego PZW
w wędkarstwie morskim. Zgłoszenie pisemne (z danymi osobowymi i nr telefonu kontaktowego) wraz
z potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej na konto Okręgu Mazowieckiego PZW – Santander Bank
Polska SA - 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 z dopiskiem Grand Prix Morskie OM PZW, należy złożyć
w dziale sportu Okręgu Mazowieckiego do 09 września 2019 r. lub e-meilem: sport@ompzw.pl.
W przypadku braku zgłoszenia zawodnika na zawody lub niedopuszczenia zawodnika do zawodów
(np. z powodu niepełnej dyspozycji psychofizycznej) opłata startowa nie będzie zwracana.
Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
Sędzia Główny zawodów: kol. Waldemar Grzelak
Sekretariat zawodów: Ośrodek Wypoczynkowy „Korsarz” , ul J.Conrada 6, 76-150 Darłówko Wschodnie.
Zawodnik ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia
oraz potwierdzenie wniesienia składki członkowskiej i okręgowej na 2019 r.)
Odprawa techniczna i losowanie sektorów: 27.09.2019 r. o godzinie 19.00, (na odprawie obecność
obowiązkowa zawodnika lub kierownika drużyny – nieobecność skutkuje nie dopuszczeniem do
zawodów), natomiast losowanie stanowisk nastąpi w sektorach (przy kutrach) w dniu rozgrywania
tury (przed wejściem na kuter).

W przypadku niepełnego zgłoszenia (dokonanie tylko opłaty lub tylko zgłoszenia) zawodnicy takiego koła
lub klubu nie będą dopuszczeni do zawodów.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji noclegów z wyżywieniem w Ośrodku Korsarz tel. 94 314 26 67
Wszelkich informacji udziela dział sportu OMPZW pod nr 602 473 831.
Sponsorzy zawodów
Konger, Relax Bielawa, Centrum Wędkarstwa w Warszawie, Flota Darłowska Łukasz Sochoń,
Spinwal.
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Czas

Przedsięwzięcie

Uczestnicy

Uwagi

27.09.2019 r.
1.

do godz. 19.00

2.

19.20

3.

20.00

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.
Potwierdzenie udziału w sekretariacie zawodów.
Otwarcie zawodów. Wręczenie nominacji
do kadry okręgu dyscypliny morskiej.
Odprawa techniczna z zawodnikami.
Sprawy organizacyjne.Losowania sektorów.

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

28.09.2019 r. I tura
4.

06.30

5.

07.00 ÷~ 16.00

6.

~ 17.30

Zbiórka zawodników w sektorach I tury (przy kutrach).
Sprawdzenie obecności.
Losowanie stanowisk w sektorach (przy kutrach).
Wyjście kutrów w morze - I tura zawodów
Ogłoszenie wyników I tury zawodów
uroczysta kolacja ?(obecność obowiązkowa).

i

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

29.-09.2019 r. II tura
1.

do godz. 05.30

Zbiórka zawodników w sektorach II tury (przy kutrach). Zawodnicy, sędziowie,
trenerzy, kierownicy
Sprawdzenie obecności.

2.

05.30 ÷~ 05.50

Losowanie stanowisk w sektorach (przy kutrach).

3.

06.00 ÷~ 15.00

Wyjście kutrów w morze - II tura zawodów

4.

~16.30

Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, dekoracja
zwycięzców.

5.

~ 17.00

Zakończenie zawodów.

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

UWAGA !

W razie złych warunków pogodowych (sztormu) termin rezerwowy 15-17.11.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu czasowego.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Wojciech Szubierajski

Darłówek, 27.09.2019 r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………
Członek Koła PZW nr ……………………w ……………………..……………………………………………………..
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia na zawodach
w dyscyplinie morskiej odbywających się w dniach 27-29.09.2019 r.

…………………………….…………..……
(podpis zawodnika)

Darłówek, 27.09.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………
Członek Koła PZW nr ……………………w ……………………..……………………………………………………..
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia na zawodach
w dyscyplinie morskiej odbywających się w dniach 27-29.09.2019 r.

…………………………….…………..……
(podpis zawodnika)

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

Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW w wędkarstwie morskim z łodzi dryfujących na
przynęty sztuczne w 2019 r.
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Nr
druż

Nazwisko i imię
zawodnika

I
Druży
na
II
Druży
na

Zawodnicy indywidualni
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategoria

Zajęte miejsce
Data
w klasyfikacji
urodzenia ogólnej za rok
poprzedni

Przynależność
zawodnika do
Okręgu

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

