
 

 

 

 

                       

Warszawa 29.04.2022 r.  

 
 

KOMUNIKAT nr 1 
 

I Eliminacyjne Zawody w Wędkarstwie Gruntowym ( Feeder ) 2022 r. 
 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Okręgu w dniu              

04.06.2022 r. organizuje I Eliminacyjne Zawody w Wędkarstwie Gruntowym - Feeder 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW), 

Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich, Systemem Wyłaniania Kadry oraz Zasad 

Rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW. 

Teren zawodów:  

Kanał Żerański w miejscowości Kobiałka. 

Ranga zawodów:  
 

Zawody stanowią jedną z eliminacji do kadry okręgu. W zawodach prawo startu mają drużyny 3 

osobowe i zawodnicy indywidualni bez ograniczeń ilościowych. Zawody zostaną rozegrane w 

jednej 5 godzinnej turze.  

Czas zawodów: zgodnie z programem I Eliminacyjnych Zawodów Gruntowych : 

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

  zbiórka sędziów do godz. 6.45. w Kobiałce. 
 

Zgłoszenie pisemne przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez system „Zgłoszenia Uczestnictwa 

w Zawodach Okręgowych” znajdujący się na stronie okręgu https://ompzw.pl/rejestracja-

uzytkownika do dnia 25.05.br. 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 100 zł od zawodnika należy wpłacić               

po przez w/w system komputerowy. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie Kadry Narodowej              

i Kadry Okręgu w dyscyplinie gruntowej ( feeder ) bez względu na to, czy startują w drużynie, czy 

indywidualnie. Losowanie sektorów zostanie przeprowadzone w oparciu o system komputerowy             

w siedzibie Zarządu Okręgu, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej okręgu w dniu 

29.05.br. Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie zawodów. Dodatkowe informacje 

dostępne są w dziale sportu ZO  pod nr  tel. 22 654-57-05. W sytuacjach awaryjnych lub losowych 

przed zawodami proszę  dzwonić pod numer telefonu 664 646 665. 
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PROGRAM I Eliminacyjnych Zawodów Gruntowych w dniach 04.06.2022 r. 

Lp. Czas Przedsięwzięcie 

1.  do 6.45 Przybycie sędziów – odprawa. 

2.   Do 7.30 

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki (sektory). 

Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych  

w wylosowanych sektorach 

 

1.  07.30-7.45 Losowanie stanowisk 

2.  8.00 Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska  

3.  8.15 
Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt 

i przynęt.  

4.  09.20 Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężką  

5.  09.30 Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów. 

6.  14.25 Piąty sygnał – 5 min. do zakończenia zawodów. 

9 14.30 Szósty sygnał – zakończenie zawodów. 

10. ~15.00 – 15.30 
Oficjalne ogłoszenie wyników , dekoracja zwycięzców, 

zakończenie zawodów.  

 

 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży               

              Daniel Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


