Warszawa 05.05.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1
MISTRZOSTW POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
W KATEGORIACH KADETÓW U15 I JUNIORÓW U20
Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na
zlecenie Zarządu Głównego PZW, w dniach 10 - 12 czerwca 2022 roku na Kanale Żerańskim
w miejscowości Kobiałka organizuje Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym,
w kategoriach U15 i U20.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II.2
Prawo startu w zawodach mają:
w kategorii U20:
− aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
− aktualni mistrzowie okręgów;
− aktualny Mistrz Polski kadetów, który danego roku przekroczył limit wieku;
− w zależności od pojemności łowiska, GKS może dopuścić dodatkowych zawodników do
startu w MP pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do MP.
w kategorii U15:
− aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
− aktualni mistrzowie okręgów;
− zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych
do MP w zależności od pojemności łowiska.
Uczestnicy zawodów mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie,
legitymację członkowską PZW z aktualnie opłaconymi składkami, a zawodnicy, którzy
ukończyli 14 lat kartę wędkarską. Zawodnicy w kategorii U20 muszą posiadać licencję
sportowca PZW.
Pisemne zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: sport@ompzw.pl,
w tytule wiadomości podać „Spławikowe Mistrzostwa Polski – U15 i U20”.
Zgłoszenia
przyjmowane
będą
wyłącznie
na
oficjalnym
druk
ZG
PZW
https://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 r. Dla zawodników którzy nie ukończyli
18 lat wymagana jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach (dołączona
do zgłoszenia: skan lub foto).
PO WYZNACZONYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Wpłaty startowego z dopiskiem Mistrzostwa Polski Kadetów U15 i Juniorów U20
2022 prosimy dokonać do dnia 27 maja 2022 r.
Na konto okręgu
Santander Bank Polska S.A.
11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

Koszty uczestnictwa w zawodach:
Zawodnicy/zawodniczki – 360 zł.
Osoby towarzyszące (trenerzy/opiekunowie) 110 zł.
W ramach opłaty wszystkie zgłoszone osoby otrzymają posiłek po każdej z tur zawodów.
Organizator nie zabezpiecza noclegów.
Zezwolenie na czas zawodów i oficjalny trening zapewnia organizator.
Okręgom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a zawodnicy z różnych
przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:
Sędzia Główny – Tadeusz POTASIŃSKI
Zastępca Sędziego Głównego – Stefan NARGIEŁŁO
Sędzia Sekretarz - Waldemar PASTUSIAK
Sędziowie Sektorowi – Wojciech PALMOWSKI, Andrzej IWIŃSKI
Charakterystyka łowiska.
Łowisko Kanał Żerański, na odcinku od 7 km do 8,8 km ma brzeg w linii prostej, porośnięty
roślinnością wodną i pomieści do 150 zawodników. Szerokość kanału wynosi 40-45 m,
a średnia głębokość to około 1,5 - 3 metry, może występować niewielki uciąg. Rybostan:
płoć, leszcz, krąp, lin, okoń, jaź, ukleja.

GPS: 52.34553249375607, 21.034020842145964

PROGRAM ZAWODÓW
Środa 8.06.2022 r. – losowanie sektorów i stanowisk na trening oficjalny.
Wyniki losowania sektorów i stanowisk na oficjalny trening oraz mapa sektorów będzie
dostępna na stronie Okręgu Mazowieckiego PZW (ompzw.pl) oraz w biurze Okręgu
Mazowieckiego PZW.
Czwartek 9.06.2022 r. (trening nieobowiązkowy)
10:00 – 13.00 - trening nieobowiązkowy na łowisku.
Piątek 10.06.2022 r. (trening nieobowiązkowy)
08:00 - otwarcie biura zawodów (na łowisku).
09.00 – 13.00 - potwierdzenie obecności zawodników w biurze organizatora na łowisku.
09.50 – I sygnał treningu – nęcenie zanętą ciężką
13.00 – II sygnał – zakończenie treningu
15.00 – uroczyste otwarcie zawodów (na łowisku)
15.30 – odprawa z kierownikami ekip, losowanie sektorów na dwie tury.

Sobota 11.06.2022 r. (I tura zawodów)
07:15 - Losowanie stanowisk w sektorach.
08:00 - I sygnał - wejście na stanowiska.
08:40 - II sygnał - 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt.
09:50 - III sygnał - nęcenie zanętą ciężką.
10:00 - IV sygnał - rozpoczęcie I tury zawodów.
12:55 - V sygnał - 5 minut do końca I tury zawodów.
13:00 - VI sygnał - koniec I tury zawodów.
14:00 - ogłoszenie wyników po I turze zawodów.
Niedziela 12.06.2022 r.
07:15 - Losowanie stanowisk w sektorach.
08:00 - I sygnał - wejście na stanowiska.
08:40 - II sygnał - 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt.
09:50 - III sygnał - nęcenie zanętą ciężką.
10:00 - IV sygnał - rozpoczęcie II tury zawodów.
12:55 - V sygnał - 5 minut do końca II tury zawodów.
13:00 - VI sygnał - koniec II tury zawodów - koniec zawodów.
14:15 - ogłoszenie wyników zawodów.
około 15:00 - wręczenie pucharów, dyplomów i oficjalne zakończenie zawodów.
Wszystkie informacje: (komunikaty, losowania, wyniki ,klasyfikacje) będą na bieżąco
dostępne na OM PZW i ZG PZW (GKS).

Z wędkarskim pozdrowieniem
Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Daniel Sobczak

