KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY 42
Muchowych Mistrzostw
Polski Seniorów: 2224.06.2018 r

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
na zlecenie Zarządu Głównego PZW
organizuje w dniach 22 – 24 czerwca 2018 r. III - turowe zawody w dyscyplinie muchowej
w kategorii seniorów , zaliczane do GRAND PRIX Polski.
Baza zawodów mieścić się będzie w Pensjonacie „JURKOWSKI”
os. Równe 1, 34 - 452 Ochotnica Dolna .
e-mail: jurkowski@ns.home.pl http://www.jurkowski.com.pl/
Na terenie bazy zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszenia się w podkutych butach.
Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia, przed każdą turą zawodów, badań
alkomatem wytypowanych zawodników.
Zawody rozgrywane będą według Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu, na „ŻYWEJ RYBIE”,
Zawodnicy zobowiązani są posiadać Licencje Sportowca, oraz aktualne badania lekarskie.
Zawody odbędą się na rzekach Biały Dunajec, Czarny Dunajec i Dunajec.
Sektor A – Biały Dunajec od ujścia potoku Poroniec do elektrowni w Szaflarach.
Sektor B - od ujścia Krośniczanki do ujścia potoku Ochotnica ( OS Dunajec).
Sektor C – od ujścia potoku Ochotnica ( koniec OS – u ) do miejscowości Kadcza ( most ).
Sektor D - rzeka Czarny Dunajec od Krauszowa do złącza z Białym Dunajcem
Sektor rezerwowy – Dunajec – złącza Nowy Targ – 1000 m poniżej mostu w Harklowej.
Na terenie zawodów w dniach 18 czerwca do 22 czerwca 2018 r. włącznie wędkowanie zabronione
pod rygorem dyskwalifikacji dla uczestników zawodów / zawodnik, trener, kierownik drużyny /.
Na treningu obowiązuje posiadanie składki na wody Okręgu PZW Nowy Sącz.
Łowiska Treningowe:
Rzeka Biały Dunajec – od elektrowni w Szaflarach do złącz z Czarnym Dunajcem.
Rzeka Dunajec od ujścia potoku Grajcarek w miejscowości Szczawnica do mostu drogowego
w miejscowości Krościenko, oraz od Kadczy ( most ) do mostu w miejscowości Stary Sącz
(
w odcinku tym zawarty jest OS Dunajec Dolny- wędkowanie za dodatkową opłatą)”
Dojazd na trening odbywa się własnym transportem.
Opłata Startowa Seniorzy:
Osoba towarzysząca

350 zł
50 zł

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia transport na sektory, obsługę zawodów, sędziów na
sektorach, gadżet okolicznościowy, puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji
drużynowej i indywidualnej w kategorii seniorów i juniorów. Opłata startowa
skalkulowana jest na zasadzie pełnego pokrycia kosztów.

Zawodnicy wpłacają na konto organizatora samą opłatę startową, co nie zwalnia ich z przestrzegania
Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu dotyczących spraw organizacyjnych. Zakwaterowanie i
wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
Inne miejsca zakwaterowania oprócz bazy zawodów:
Ośrodek wypoczynkowy JAN - http://www.wbeskid.pl/jurkowski/
Tel. 18/2624928, 600819951 ( ok. 6 km od bazy zawodów )
Pokoje gościnne u pani Marii Ligas http://www.pieniny.net.pl/noclegi/6,tylmanowa/900,pokojegoscinne-maria-ligas/ - 693083978 ( ok. 10 km od bazy zawodów )
Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: Krzysztof Chwastek – s. główny, J. Szepeta – z-ca s. gł. ,
Szymon Obrzut – s. sekretarz, W. Kunicki, R. Kulig, M. Rut, Z. Pełka – sędziowie sektorowi.
Opłatę należy przekazać na nasze konto:
nr 20 1240 4748 1111 0000 4876 4650 w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.
UWAGA:

PROSIMY O NADESŁANIE PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ZAWODACH
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 13 czerwca 2018 r. NA
ADRES:
Okręg P Z W
ul. Inwalidów Wojennych 14
33 - 300 NOWY SĄCZ
http://www.pzwns.info.pl/

sport@pzwns.info.pl

Honorowane będą tylko zgłoszenia na karcie opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW.
Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie ponoszą koszty
na równi z pozostałymi. Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę.
PROGRAM ZAWODÓW
Piątek – 22.06.2018
od godz. 16.00 - 18.00 - rejestracja zawodników
19.00 - otwarcie zawodów, losowanie sektorów komputerowo

Sobota - 23.06.2018
6.30 8.00
8.00 8.30
8.30 11.30
11.30 12.30
14.00
14.30 15.30
15.30 16.00
16.00 19.00
19.00 20.00
20.00 21.00
21.00 -

-

rozwiezienie zawodników i sędziów na stanowiska
czas na przygotowanie na stanowisku
I TURA ZAWODÓW
zwiezienie zawodników i sędziów do bazy
ogłoszenie wyników I tury
rozwiezienie zawodników i sędziów na stanowiska
czas na przygotowanie na stanowisku
II TURA ZAWODÓW
zwiezienie zawodników i sędziów do bazy
praca komisji sędziowskiej
ogłoszenie wyników II tury

Niedziela - 24.06.2018
6.30 8.0 8.30 11.30
11.30 -

8.00 - rozwiezienie zawodników i sędziów na stanowiska
8.30 - czas na przygotowanie na stanowisku
- III TURA ZAWODÓW
12.30 - zwiezienie zawodników i sędziów do bazy
13.30 - ogłoszenie wyników III tury i nieoficjalne wyniki zawodów
14.00 - ogłoszenie wyników - zakończenie zawodów
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…………………….. .

..........................................
/ pieczątka Okręgu / Klubu/

/data/

KARTA ZGŁOSZE N IA
Zarząd Okręgu/ Klubu/*…………………..…………………………………..
zgłasza udział drużyny / zawodnika/ * …………………………………………………………
do uczestnictwa w:

Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Muchowym Seniorów
- 22 - 24 czerwca 2018r
/ pełna nazwa zawodów/

Lp.

Nr
druż.

Nazwisko i imię
Zawodnika

Data
urodzenia

Kategoria

Nr
licencji

Zajęte miejsce
w klasyfikacji
ogólnej za rok
poprzedni.

Przynależność
zawodnika do
Okręgu

1
2
3
4
5
6

Zawodnicy indywidualni
1
2
3

Zawodnicy rezerwowi
1
2
3
Trener : …………………………………………………………………

Kierownik drużyny: ……………………………………………………
Opłatę startową / pełna* w wysokości ……………... przekazano na konto w dniu ………………. r.

Telefon kontaktowy

……….

……………

Dane do faktury ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

………………………………………...
/pieczątka i podpis zgłaszającego/

* niepotrzebne skreślić

