Warszawa, 02.03.2020r

Komunikat nr 1
JESIENNY PUCHAR W WĘDKARSTWIE MORSKIM OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 2020

Okręgowy Kapitanat Sportowy OM PZW w Warszawie informuje, że w dniach 20-22.11.2020 r.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW organizuje „Jesienny Puchar w wędkarstwie
morskim Okręgu Mazowieckiego PZW 2020 r.”
1. Ranga zawodów: towarzyskie Okręgu Mazowieckiego PZW
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 liczy się data zgłoszenia wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty startowej.
3. Teren zawodów:
Morze Bałtyckie w rejonie miejscowości Rostok, głębokość łowiska od 8 do 15 m.
Zawody zostaną rozegrane:
 w dwóch turach: 21.11.2020 r. I tura i 22.11.2020 r. II tura,
 w trzech sektorach (A,B,C). Proponowane kutry, na których zostaną rozegrane zawody to:
M/SEEADLER, M/S PASEWALK, M/S STORKOW.
4. Sprawy organizacyjne
Opłata startowa od zawodnika wynosi: 850zł (opłata zawiera dwudniowy rejs kutrem, hotel, przejazd
autokarem). 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 MORZE 2020) należy złożyć
w dziale sportu Okręgu Mazowieckiego do 15.05.2020 r. lub emailem: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.
Koszt uczestnictwa w zawodach w całości ponosi zawodnik.
Sekretariat zawodów: odprawa i zakwaterowanie: Gästehaus Rostock Lütten Klein Warnowallee 23,
18107 Rostock, Niemcy +49 38177697
Zawodnik ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia oraz
potwierdzenie wniesienia składki członkowskiej i okręgowej na 2020 r.)
Odprawa techniczna i losowanie sektorów: 20.11.2020 r. o godzinie 21.00, (na odprawie obecność
obowiązkowa zawodnika lub kierownika drużyny – nieobecność skutkuje niedopuszczeniem do zawodów).
Losowanie stanowisk nastąpi w sektorze 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. W przypadku nie stawienia się zawodnika lub w jego
imieniu kierownika drużyny na odprawę techniczną w dniu 20.11.2020 r. do godz. 21.00. zawodnik nie
zostanie dopuszczony do zawodów
Wszelkich informacji udziela organizator zawodów kol. Tomasz Frelik pod numerem 504-169-508

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Uczestnicy

20.11.2020 r.
1.

do godz. 21.00

2.

20.00

3.

21.00

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

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

21.11.2020 r. I tura
4.

06.00

Zbiórka zawodników przy autobusie.
Sprawdzenie obecności.
Losowanie stanowisk w sektorach (przy kutrach)

5.

07.00 ÷~ 16.00

Wyjście kutrów w morze - I tura zawodów

6.

~ 18.00

Ogłoszenie wyników I tury zawodów
i uroczysta kolacja (obecność obowiązkowa).
22.11.2020 r.

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

II tura

Zbiórka zawodników przy autobusie
Sprawdzenie obecności oraz pakowanie bagaży.
Losowanie
stanowisk
w
sektorach
(przy kutrach).

1.

do godz. 05.30

2.

06.00 ÷~ 06.30

3.

07.00 ÷~ 16.00

Wyjście kutrów w morze - II tura zawodów

4.

~17 .30

Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, dekoracja
zwycięzców.

5.

~ 18 00

Zakończenie zawodów. Powrót do Warszawy

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

UWAGA ! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu czasowego.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Wojciech Szubierajski

Uwagi

...................................
Miejscowość, data

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 ………………………………………..
……………………………
(podpis uczestnika)

...................................
Miejscowość, data
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 ………………………………………..
……………………………
(podpis uczestnika)

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

1
2
3
1
2
3

Nr
druż

Nazwisko i imię
zawodnika

I
Druży
na
II
Druży
na

Kategoria

Data
urodze
nia

Zajęte
miejsce
w
klasyfikacji
ogólnej za
rok
poprzedni

Przynależność
zawodnika
do Okręgu

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Zawodnicy indywidualni PISMO DRUKOWANE
1
Senior
2
Senior
3
Senior
4
Senior
5
Senior
6
Senior
7
Senior
8
Senior
Kierownik drużyny ................................................................................................
Opłatę startową w wysokości .................zł przekazano w dniu .................
………………....

nr paragonu

Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej ............................................................

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

