KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTYCH
ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH
O PUCHAR KOŁA PZW CENTRUM W NOWYM SĄCZU
Zarząd Koła PZW Centrum w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu PZW w Nowym Sączu
organizuje w dniu 2 wrzesień ( niedziela ) 2018 rok Otwarte Zawody Spławikowe o
Puchar Koła Centrum.
W zawodach prawo uczestnictwa mają trzyosobowe drużyny Kół Okręgu PZW Nowy
Sącz. Również prawo startu (indywidualnie) mają zawodnicy (od 1 – 15) z rankingu
Okręgu i członkowie Klubu Dunajec nie startujący w drużynach Kół. Ponadto do
udziału w zawodach zapraszamy juniorów.
Teren zawodów:
Stawy w Starym Sączu
Dla zwycięskich drużyn i zawodników indywidualnych ( w kat. Senior i Junior ).wręczone
będą puchary oraz dyplomy.
Punkty zdobyte w zawodach będą zaliczane do spławikowego rankingu Okręgu !!!
Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2018 roku na adres Koła :
PZW Koło Centrum 33-300 Nowy Sącz ul . Jagiellońska 73 lub telefonicznie 697-091280
Opłata startowa od jednego zawodnika w kwocie 50 zł ( płatna na miejscu na KP )
w dniu zawodów przy rejestracji zawodników – po wcześniejszym uzgodnieniu przy
zgłoszeniu.
Drużyny i zawodnicy zgłoszeni do zawodów a nie uczestniczące w zawodach ponoszą koszty
na równi z pozostałymi drużynami i zawodnikami biorącymi udział w zawodach.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo odwołania zawodów , przy zgłoszeniu mniej niż
20 zawodników, o czym powiadomieni zgłoszeni uczestnicy.
PROGRAM ZAWODÓW
Zbiórka zawodników w miejscowości Stary Sącz ( mały staw ) 02.09.2018. godz . 6 00
Rejestracja zawodników , losowanie sektorów i stanowisk I tura
Otwarcie zawodów
Zajmowanie stanowisk , przygotowanie zawodników do zawodów
I – tura zawodów
Praca komisji sędziowskiej , posiłek , ogłoszenie wyników I tury
Losowanie sektorów i stanowisk II tura
Zajmowanie stanowisk , przygotowanie zawodników do zawodów
II – tura zawodów
Praca komisji sędziowskiej
Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród , zakończenie
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