Warszawa 17.05.2022 r.
KOMUNIKAT nr 1
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW seniorów U55+ i U65+
Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Okręgu w dniach
18-19.06.2022 r. organizuje Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w kategoriach
seniorów U55+ i U65+.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW),
Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego i Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Teren zawodów: Kanał Żerański w miejscowości Kobiałka.
Ranga zawodów:
Zawody Mistrzowskie stanowią eliminacje do startu w Spławikowych Mistrzostwach Polski U55+
i U65+
Czas zawodów – zgodnie z programem Mistrzostw



potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych do godz. 7.30,
zbiórka sędziów do godz. 6.30.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez system Zgłaszania Uczestnictwa
w Zawoda Okręgowych znajdujący się na stronie okręgu : https://ompzw.pl/rejestracja-uzytkownika do
dnia 10.06.2022 r. Zgłoszenie zostanie potwierdzone i przyjęte po zaksięgowaniu wpłaty a zgłaszający
dostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na pocztę e:mail podaną w formularzu, w przypadku braku
opłaty startowej zgłoszenie nie jest wygenerowane przez systemie (brak zgłoszenia). Opłata startowa
w wysokości 200 zł od zawodnika należy wpłacić po przez w/w system komputerowy. Z opłaty startowej
zwolnieni są członkowie Kadry Narodowe, Kadry Okręgu w dyscyplinie spławikowej i kobiety. Losowanie
sektorów zostanie przeprowadzone w oparciu o system komputerowy w siedzibie Zarządu Okręgu,
a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej W przypadku rezygnacji zawodnika po terminie
10.06.br. opłata startowa nie będzie zwracana.
Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie tury zawodów. Dodatkowe informacje
dostępne są w dziale sportu ZO pod nr tel. 22-654-57-05 lub u kol. Artura Niewiadomskiego pod
nr tel. 602 557 907. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przebywania w miejscu zakończenia
zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na ceremonii zakończenia zawodów może skutkować weryfikacją
wyników zgodnie z przepisami ZOSW.

PROGRAM SPŁAWIKOWYCH MO U55+ i U65+ w dniach 18-19.06.2022 r.
Obowiązuje w sobotę i niedzielę
Lp. Czasy

Przedsięwzięcie

1.

do 06.30

Przybycie sędziów

2.

07.00 – 07.30

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki (sektory). Potwierdzenie udziału w zawodach
u sędziów w wylosowanych sektorach

3.

07.30-7.45

Odprawa techniczna z zawodnikami w sektorach. Sprawy organizacyjne.
Losowanie stanowisk

4.

8.15

Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska

5.

8.55

Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt.

6.

10.05

Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężką

7.

10.15

Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów.

8.

14.10

Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia zawodów.

14.15

Szósty sygnał – zakończenie zawodów.

15.15

Ogłoszenie wyników zawodów

9.
10.

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Daniel Sobczak

Instrukcja płatności dla użytkowników korzystających z kanału „iBiznes24” banku Santander znajduje się :
w kroku 3 formularza uczestnictwa w zawodach przed kliknięciem przycisku „Akceptuj i przejdź do płatności”
pobierz niniejszą instrukcję. Dostępna jest ona również pod adresem: https://ompzw.pl/instrukcje/ibiznes24.pdf

PRZYKŁAD
Instrukcja zgłaszania uczestnictwa
w zawodach okręgowych
Krok 1 – Podstawowe parametry zgłoszenia
Rejestrację uczestnictwa w zawodach należy rozpocząć na stronie: https://ompzw.pl/rejestracjauzytkownika Wymagane jest uzupełnienie podstawowych parametrów zgłoszenia jak np. wybór
przynależności do koła / klubu oraz zawodów w których chcemy wziąć udział. Poniżej przykładowo
wypełniony formularz.

Krok 2 – Uzupełnienie listy uczestników.
W tym kroku należy podać dane uczestników którzy mają wziąć udział w wybranych zawodach.
W zależności od rodzaju wybranych zawodów na formularzu mogą pojawić się dodatkowe opcje jak np.
„Dodaj drużynę”, „Dodaj zawodnika”, „Zawodnicy indywidualni”. Poniżej przykładowo wypełniony
formularz dodawania dla zawodów spławikowych.

Po zakończeniu wpisywania danych uczestników należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Formularz
zostanie sprawdzony pod kątem błędów i jeśli dane zostały poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie
wysłane.

Krok 3 – Podsumowanie płatności.
W tym kroku wyświetlane jest podsumowanie informacji dotyczących zawodów. W przypadku gdy
zawody są bezpłatne komunikat będzie wyglądał podobnie do poniższego. W tym przypadku aby zgłosić
zawody wystarczy kliknąć przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Jeśli wymagana będzie płatność za zgłoszenie podsumowanie będzie wyglądać podobnie do poniższego.

W tym przypadku należy kliknąć przycisk „Akceptuj i przejdź do płatności” aby przejść do strony gdzie
będzie możliwe dokonanie płatności. Jeśli chcesz dokonać płatności za pomocą kanału „iBiznes24” banku
Santander zapoznaj się z tą instrukcją pod adresem: https://ompzw.pl/instrukcje/ibiznes24.pdf

Krok 4 – Status zgłoszenia.
Po dokonaniu płatności lub akceptacji zgłoszenia bezpłatnego otrzymamy komunikat podobny jak
na poniższym screenie:

Należy pamiętać o tym, iż zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora. Do momentu
otrzymania e-maila z akceptacją, zgłoszenie NIE jest aktywne.

Oczekiwanie na e-mail z potwierdzeniem.
Po akceptacji zgłoszenia przez administratora otrzymasz potwierdzenie na podany w „Kroku 1”
adres e-mail. Poniżej przykładowe potwierdzenie zgłoszenia. W załączniku znajdziesz dodatkowo plik
„..docx” zawierający „kartę zgłoszenia” ze szczegółowymi danymi.

