Warszawa 03.08.2021 r.

KOMUNIKAT nr 1
I Eliminacyjne Zawody w Wędkarstwie Gruntowym 2021 r.
Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2021 r.
organizuje I Eliminacyjne Zawody w Wędkarstwie Gruntowym
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW),
Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, Systemem
Wyłaniania Kadry Okręgu w latach 2019 -2021 oraz Zasadami Rozgrywania Indywidualnych
i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW i Regulamin Rozgrywania Zawodów
Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
Nie stosowanie się do regulaminu skutkować będzie wykluczeniem drużyny z udziału w
zawodach. Regulamin w załączeniu. Zgodnie z regulaminem w dniu zawodów drużyna ma
obowiązek dostarczyć oświadczenia zawodników do sędziego sektorowego (oświadczenie w
załączeniu ). Informujemy, że nie ma obowiązku uczestniczenia przez drużynę w ceremonii
zamknięcia. Ze względu na stan epidemiczny organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
zawodów.
Teren zawodów:
Rzeka Wisła w okolicach Płocka w miejscowości Tokary.

Jadąc trasą 575 od ronda w Radziwiu skręcamy w lewo przed światłami drogowymi :
Jadąc od strony Dobrzykowa trasą 575 za światłami drogowymi skręcamy w prawo :
w drogę ułożoną z płyt betonowych na wjeździe, na tej drodze znajduje się znak zakaz wjazdu który
nie dotyczy członków PZW. Jedziemy drogą prosto do wału, następnie skręcamy w prawo jadąc
cały czas wzdłuż wału do pierwszego wzniesienia. Na wzniesieniu skręcamy w lewo droga
prowadzi w dół do łowiska.
Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Prawo startu mają
dwuosobowe drużyny kół i klubów oraz zawodnicy indywidualni. Ze względu na ograniczoną
pojemność łowiska organizator do startu dopuści 60 zawodników wg następujących zasad:
- do dnia 20.08.2021 r. koło lub klub może głosić tylko jedną drużynę lub do 2 zawodników
indywidualnie.
w dniach 23 – 27.08.2021 r. w przypadku wolnych miejsc organizator umożliwi kołom i klubom
dodatkowe zgłoszenie zawodników bez limitów, do wyczerpania pojemności łowiska (decydować
będzie kolejność zgłoszeń).
Zawody zostaną rozegrane w jednej czterogodzinnej turze, w dwóch sektorach.
Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone komputerowo i opublikowane na stronie
internetowej. Obowiązuje zgłoszenie poprzez system „Zgłoszenia Uczestnictwa w Zawodach
Okręgowych” znajdujący się na stronie okręgu www.ompzw.pl do dnia 27.08.br. Opłata startowa
wynosi 100 zł od zawodnika.
Czas zawodów: zgodnie z programem I Eliminacyjnych Zawodów Gruntowych:



potwierdzenie udziału w zawodach w sektorach u sędziów sektorowych do godz. 6.40,
zbiórka sędziów do godz. 6.00.

PROGRAM I Eliminacyjnych Zawodów Gruntowych w dniu 04.09.2021 r.
Lp.
Czas
Przedsięwzięcie
do 06.00
Przybycie sędziów
1.
Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów
sektorowych w wylosowanych sektorach
06.15 – 06.40
2.
(przekazanie ewentualnych dodatkowych
informacji przez sędziów sektorowych)
7.00
Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska
3.
Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem
7.15
4.
kontroli zanęt i przynęt.
08.20
Trzeci sygnał – nęcenie
5.
08.30
Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów.
6.
7.

12.25

Piąty sygnał – 5 min. do zakończenia zawodów.

8.

12.30

Szósty sygnał – zakończenie zawodów.

9.

~13.30

Oficjalne ogłoszenie wyników
zakończenie zawodów.

Za Kapitanat Sportowy
Wojciech Szubierajski

Miejscowość i data

………..…...............................................

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ............................................................. Członek Koła PZW nr .....................
IMIĘ I NAZWISKO
zamieszkały : .......................................................................................................................................
(ULICA I NUMER , KOD I MIEJSCOWOŚĆ)
oświadczam, że nie jestem w trakcie leczenia bądź kwarantanny w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, nie
miałem kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni, nie mam
objawów zakażenia takich jak np. gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu.
ZAWODNIK
ORGANIZATOR
SĘDZIA

( NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KRADRAT ZNACZKIE – X )

Czytelny podpis
…………………………………

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć razem
ze zgłoszeniem.

Regulamin rozgrywania
Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich
na czas stanu epidemii, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w
Warszawie.
( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z
2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, Rozporządzenie Rady Ministrów – Dz.U. z dnia 29 maja
2020 r. poz. 964).
Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania
1. Na czas stanu epidemii koronawirusa i związanymi z nim ograniczeniami, Okręgowy Kapitanat
Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza możliwość rozgrywania wszystkich zawodów
wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW w oparciu o poniższe przepisy zgodnie z obowiązującym
reżimem sanitarnym .
2. Zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy,
sędziowie, trenerzy i opiekunowie.
3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności.
4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej,
takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne.
W miarę możliwości starać się nie
angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz
wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej do minimum.
5. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, (
stoły, miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp. ) .
6. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępny środek do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe.
7. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania
ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 1,5 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.
8. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników
zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia, z przerwą tylko dla
zawodników do momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ) . Zachowanie przez
uczestników zawodów min. 1,5 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko ( łódź ) i do momentu
zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów spinningowych jeżeli zawodnicy
nie są w najbliższym pokrewieństwie mają obowiązek używania masek ochronnych w czasie
przebywania na łodzi.
9. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji w czasie potwierdzania
udziału w zawodach, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie miał kontaktu z osobą
chorą związanej z pandemią koronawirusa pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrz
związkowej (podstawa prawna ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi : Dz.U.2019.O. 1239. tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r. Druk oświadczenia w załączeniu do
regulaminu.

10. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić bezwzględnie wykorzystując pojemniki i
sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy dostarczyć zawodnikom na stanowiska (łódź) po
zakończeniu tury w pojemnikach jednorazowych. Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek
wyrzucić opakowanie do pojemnika, worka zabezpieczonego przez organizatora, który ma się
znajdować w sektorze. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym
zakresie, przestrzegając przepisów dot. odpadów.
11. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażony we wszystkie niezbędne środki
ochrony i dezynfekcji.
12. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad Organizacji
Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich podczas rozgrywania zawodów a jedynie nakłada
dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
zezwala się na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może nastąpić sytuacja która
spowoduje że przepis ten zostanie złamany, dlatego:
- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być przeprowadzane zdalnie,
a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni
w taki sposób aby przyjeżdżając
na teren zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko lub do swojej łodzi.
- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja
sędziowska (max. 2 sędziów);
- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w
zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny);
- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą
przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi
i stanowiskowi powinni od
razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów;
-w biurze zawodów muszą znajdować się dostępne dla wszystkich uczestników zawodów środki do
dezynfekcji rąk;
- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia
maseczek zakrywających nos i usta;
- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje
bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m;
- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla
poszczególnych dyscyplin.
- organizator rezygnuje z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów, lub przeprowadza te ceremonie online;

Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu oraz regulamin
musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby wszystkie osoby
zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach ( w zależności od
rozmieszczenia sektorów ).

