KOMUNIKAT
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu organizuje
w dniu 22 września 2018 r. Okręgowe Towarzyskie zawody spinningowe
o " Puchar Prezesa Okręgu " w Nowym Sączu.
Zawody odbędą się na zbiorniku Rożnowskim. ( z łodzi ).
W przypadku niekorzystnych warunków ( silny wiatr ) zawody zostaną rozegrane z brzegu
( dopuszczone będzie brodzenie ).
Zbiórka uczestników na OW Barbara. W zawodach prawo uczestnictwa mają 2 - osobowe
drużyny Kół (maksymalnie dwie drużyny z jednego Koła ),Mistrzowie Kół Okręgu,
członkowie klubów, członkowie rankingu Okręgu, (miejsca 1-15 ),juniorzy max 3 osoby z
jednego koła.
Koszt udziału jednego uczestnika wynosić będzie około 50 zł i zostanie szczegółowo
sprecyzowany po rozliczeniu zawodów. Zgłoszenia udziału należy dokonywać w terminie
do dnia 19.09.2018r, na maila: sport@pzwns.info.pl lub w Biurze Okręgu PZW w
Nowym Sączu.
Koła zgłaszające udział zawodników do zawodów, a nie uczestniczące w nich zostaną
obciążone kosztami na równi z pozostałymi uczestnikami .
Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie” zgodnie z Zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego.
Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak, siatkę do czasowego
przetrzymywania ryb, cumę oraz kapok !
Zawody rozgrywane z łodzi. Organizator dopuszcza posiadanie swojego silnika
elektrycznego, echosondy oraz swoich łodzi ( posiadanie łodzi prywatnej należy
obowiązkowo podać w zgłoszeniu ).
Uczestnicy muszą bezwzględnie posiadać opłatę na połów ze środków pływających na
wodach PZW Nowy Sącz na 2018 r.
Podczas zawodów obowiązuja wymiary poniżej których nie zalicza się ryb do
punktacji: -głowacica, sum- 70 cm
-szczupak,sandacz- 50 cm
-boleń- 40 cm
-jaź, kleń-25 cm
-okoń- 18 cm
-łosoś, troć, troć jeziorowa- 50 cm
-lipień, pstrąg źródlany, tęczowy- 30 cm
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, o ile nie zgłosi udziału
co najmniej 5 drużyn.
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otwarcie zawodów, losowanie łódek, odprawa
przygotowanie do zawodów,
wypłynięcie
ZAWODY
czas na spłynięcie oraz zdanie kart startowych
podliczenie wyników – posiłek
ogłoszenie wyników

Zawody zaliczane są do punktacji "Grand Prix" Okręgu.
OKS Nowy Sącz

