Okr g Polskiego Zwi zku W dkarskiego

w Nowym S czu
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 NOWY S CZ
tel.(0-18) 441-42-40 fax. (0-18) 441-23-93
www: pzwns.info.pl e-mail: biuro@pzwns.info.pl

20 1240 4748 1111 0000 4876 4650
NIP 734-10-25-097
NIP 734-10-25-097

Polski Zwi zek W dkarski
Zarz dy Okr gów i Klubów
( wszystkie )
Okr g Polskiego Zwi zku W dkarskiego w Nowym S czu, na zlecenie Zarz du
Głównego organizuje w dniach 21-23 wrze nia 2012 r. Ogólnopolskie Spinningowe
Zawody W dkarskie o „PUCHAR NOWEGO S CZA 2012 „
Data zawodów:

21-23.09.2012 r.

Biuro zawodów i baza: Dom Wczasowy „STALOWNIK”, w Bartkowej,
Bartkowa 264, 33-318 Gródek n/ Dunajcem
Prawo startu w zawodach maj dru yny w składzie 2 osobowym, które zgłosz pisemnie
swój udział w zawodach do organizatora.
Zawody s eliminacjami do Spinningowych Zawodów z cyklu Grand-Prix Polski 2013 r.
Zawody zostan rozegrane na „ ywej rybie” w dwóch turach , zgodnie z przepisami
zawartymi w Zasadach Organizacji W dkarskiego Sportu Kwalifikowanego, oraz
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Miejsce rozgrywania zawodów:
Sektor A – jezioro Ro nowskie / z brzegu / od miejscowo ci Sienna do zatoki
przy D.W. „Bartek” – w miejscowo ci Bartkowa.
Sektor B – jezioro Ro nowskie / z łodzi wiosłowych / - strefa ciszy tj. od Koszarki do
zapory w Ro nowie – dopuszcza si korzystanie wył cznie z silników elektrycznych.
Na terenie zawodów w dniach 17 – 21 wrze nia 2012 r ( dla uczestników zawodów /
zawodnik, trener, kierownik dru yny / w dkowanie zabronione pod rygorem
dyskwalifikacji / niedopuszczenia do zawodów /. - dotyczy łowienia z brzegu.

Pełna opłata startowa od zawodnika wynosi 440 zł i obejmuje dwa noclegi, wy ywienie
od kolacji w dniu 21.09.2012 do obiadu w dniu 23.09.2012 r. puchary, dyplomy, oraz
pełn obsług zawodów:

Wy ywienie i zakwaterowanie:

Wy ywienie od zawodnika
Nocleg od zawodnika

( 2 x 50 zł )
( 2 x 40 zł )
RAZEM:

Opłata Startowa:

180 zł
260 zł

Ogółem:
Istnieje mo liwo

100 zł
80 zł

440 zł

wypo yczenia łodzi w cenie 45 zł za jeden dzie .

Koszt udziału osoby towarzysz cej 230 zł.
Na łodziach obowi zuje bezwzgl dnie posiadanie kapoku.
Zawodnicy maj mo liwo

opłacenia samej opłaty startowej.

Prosimy o pisemne zgłoszenia uczestnictwa w zawodach w terminie do 06.09.2012r.
Wpłata startowego tylko przelewem na konto Okr gu. ( z dopiskiem Puchar Nowego
S cza 2012 )
Honorowane b d tylko zgłoszenia na karcie opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW.
O przyj ciu dru yny decyduje data wpływu zgłoszenia.
Dru yny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestnicz cy w imprezie ponosz
koszty na równi z pozostałymi. Zgłoszenia telefoniczne nie b d brane pod uwag .
Dopuszcza si brodzenie do wysoko ci woderów ( bioder ).
Skład Głównej Komisji S dziowskiej: J. Jurkowlaniec – s. główny, J. Szepeta – z-ca s.
gł. , A. Szczygieł – s. sekretarz, W. Kunicki, S. M dry, – s dziowie sektorowi.

PROGRAM ZAWODÓW
Pi tek –21.09.2012
15.00 - 17.00
18.00
19.00
20.00

- rejestracja zawodników i zakwaterowanie ekip
- uroczyste otwarcie zawodów
- kolacja
- odprawa techniczna ( kierownicy ekip, zawodnicy
indywidualni losowanie sektorów ).

Sobota - 22.09.2012
5.00
6.30
7.00
7.30
14.30
15.00
16.00
17.00
20.00

-

6.00
7.00
7.30
14.30
14.45
15.30
17.00

-

niadanie
dojazd zawodników i s dziów na sektory
doj cie i czas na przygotowanie na sektorze
I TURA ZAWODÓW
czas na zwrot kart startowych
przyjazd zawodników do bazy
obiad,
ogłoszenie wyników I tury
kolacja grilowa

Niedziela - 23.09.2012
5.00
6.15
7.00
7.30
14.30
15.00
16.00
17.30
18.00

-

6.00
7.00
7.30
14.30
14.45
15.30
17.00

-

niadanie
dojazd zawodników i s dziów na sektory
doj cie i czas na przygotowanie na sektorze
II TURA ZAWODÓW
czas na zwrot kart startowych
przyjazd zawodników do bazy
obiad, ogłoszenie wyników II tury i wyników nieoficjalnych
oficjalne ogłoszenie wyników
uroczyste zako czenie zawodów

piecz tka Okr gu / Klubu/

/data/

KARTA

ZGŁOSZENIA

(obowi zuje we wszystkich dyscyplinach w dkarskich)

Zarz d Okr gu / Klubu /*................................................................................................
zgłasza udział dru yny /
zawodnika/...............................................................................................................
.................................................................................................................................
/pełna nazwa Klubu Sportowego/
do uczestnictwa w:

Lp.

Nr
dru

SPINNINGOWY PUCHAR NOWEGO S CZA 2012

Nazwisko i imi
zawodnika

Kategoria

1

Zaj te
miejsce w
Nr
klasyfikacj Przynale no
licencji i ogólnej zawodnika do
za rok
Okr gu
poprzedni.

2
3
4
5

Zawodnicy indywidualni.
1
2
3
1

Zawodnicy rezerwowi

2
3

Trener : .................................................................................................................................
Kierownik dru yny ......................................................................................................
Opłat startow w wysoko ci ................... zł przekazano na konto w dniu ..........
Telefon kontaktowy ....................................

Wypełnia komputerowo

..................................................
/piecz tka i podpis zgłaszaj cego/

