
 

 

 

 

                       

           Warszawa, 10.03.2023 r. 

KOMUNIKAT nr 1 

Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w Wędkarstwie Spławikowym 2023 r. 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Okręgu w dniach 15-16.04.2023 

r. organizuje Mistrzostw Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym 2023 r. 

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

Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, Systemem Wyłaniania 

Kadry Okręgu oraz Zasadami Rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu 

Mazowieckiego PZW. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach I tura dnia 15.04.br., II tura dnia 16.04.br. 

Teren zawodów: Kanał Żerański: Warszawa Białołęka – Kobiałka 

Ranga zawodów: zawody stanowią jedną z eliminacji do Kadry Okręgu, zaliczane są do okręgowej 

klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach: seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów , kadetów,  

U-55, U-65 

Drużynę stanowi: 3 seniorów, 1 młodzież U-25, 1 junior U-20, 1 kadet U-15. 

Drużynę stanowi co najmniej 5 osób 

Dodatkowo liczona będzie oddzielnie klasyfikacja drużynowa 3 seniorów 

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy startują bez ograniczeń liczbowych.                   

 

Zgłoszenia: 

W poszczególnych kategoriach może uczestniczyć dowolna liczba zawodników i zawodniczek.  

Zgłoszenia 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 06.04.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 190 zł od zawodnika należy wpłacić po 

przez w/w system komputerowy. Z opłaty startowej zwolnieni są: kadeci, juniorzy, kobiety, 

młodzież oraz członkowie Kadry Okręgu w dyscyplinie spławikowej – seniorów bez względu na to, 

czy startują w drużynie, czy indywidualnie. W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać daty 

urodzenia w kategoriach U-15,U-20,U-25,U-55,U-65 Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda 

prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. 

Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia/wzór poniżej. Brak zgody skutkować będzie 

niedopuszczeniem do startu w zawodach.  
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Losowanie sektorów zostanie przeprowadzone w oparciu o system komputerowy w siedzibie 

Zarządu Okręgu, a wyniki będą opublikowane na stronie internetowej okręgu w dniu 12.04.br.  

Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie 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. Organizator dla zwycięzców zapewni atrakcyjne nagrody. 

 

 

PROGRAM SPŁAWIKOWYCH MO w dniach 15-16.04.2023 r. 

Lp. Czasy Przedsięwzięcie  15-16.04.2022 r. Uczestnicy 

1.  do 06.00 Przybycie sędziów-odprawa  

Zawodnicy, 

sędziowie, trenerzy, 

kierownicy drużyn, 

osoby towarzyszące. 

2.  06.45 – 07.00 

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki (sektory). 

Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych 

w wylosowanych sektorach 

3.  07.00-7.30 
Odprawa techniczna z zawodnikami w sektorach. 

Losowanie stanowisk 

6.  8.00 Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska  
Zawodnicy, 
sędziowie 

7. 
 8.40 

Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt 

i przynęt.  

Zawodnicy, 
sędziowie 

8.  09.50 Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężką  
Zawodnicy, 
sędziowie 

9.  10.00 Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów. 
Zawodnicy, 
sędziowie 

10. 
kat. juniorów i kadetów 

12.55 

Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia zawodów. 
Zawodnicy, 
sędziowie 

11. 

kat. Seniorów,  kobiet i  

U-25 ,U-55,U-65    

13.55 

12. 

 kat. , kadetów i 

juniorów,  

13.00 
Szósty sygnał – zakończenie zawodów. 

Zawodnicy, 
sędziowie 

13. 

 kat. Seniorów, kobiet, 

U-25,U-55,U-65 

14.00 

14.  15.30 

Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów I tury i II tury, 

dekoracja zwycięzców zawodów, zakończenie zawodów. 

Podsumowanie MO. 

Zawodnicy, 

sędziowie, trenerzy, 

kierownicy drużyn, 

osoby towarzyszące. 

 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży 

                 Daniel Sobczak 

  



 

 

 

 

       

 

           Miejscowość i data ........................................... 

 

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

Z G O D A  

 

Ja niżej podpisany .............................................legitymujący się................................................. 

      IMIĘ  I  NAZWISKO                                             NR  I  SERIA  DOWODU  OSOBISTEGO 

 

....................................................................................................................................................... 

                                                                           DOWÓD  WYDANY  PRZEZ 

 

........................................zamieszkały w ...................................................................................... 

STOPIEŃ  POKREWIEŃSTWA                                                (ULICA I  NUMER ,  KOD  I  MIEJSCOWOŚĆ) 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na start mojego dziecka …………………………………… w: 
                  IMIĘ  I  NAZWISKO DZIECKA 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWA, MIEJSCE I DATA ZAWODÓW 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWA, MIEJSCE I DATA ZAWODÓW 

(zawody rozgrywane z brzegu/łodzi). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z wypadków losowych 

jakie mogą wystąpić nad wodą.   

 

      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

       ………………………………… 

 

Uwaga: Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć razem 

z pisemnym zgłoszeniem.  

 

 


