KOMUNIKAT
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu organizuje
zawody spławikowe o „Puchar Prezesa Zarządu Okręgu w Nowym Sączu”.
Zawody odbędą się w dniu 14 września 2019 r. ( sobota ).
Zawody odbędą się na Zbiorniku Rożnowskim – Stanica WOPR.
Łowiska rezerwowe to Zbiornik Rożnowski – Mur chiński w Tęgoborzy lub Mur
w Bartkowej.
Miejsce zawodów uzależnione będzie od poziomu wody na Zbiorniku
Rożnowskim, zarośnięciu łowiska oraz ilości zgłoszonych zawodników.
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach seniorzy (klasyfikacja indywidualna i
drużynowa, juniorzy ( klasyfikacja tylko indywidualna ) oraz kobiety.
Warunkiem utworzenia kategorii kobieta oraz junior jest udział co najmniej 3
osób w poszczególnej kategorii. Kobiety oraz juniorzy startujący w drużynie
zaliczani są tylko do kategorii senior (indywidualnie oraz drużynowo)
Ostateczne miejsce rozegrania zawodów zostanie podane w Komunikacie nr 2
nie później niż 12.09.2019 do godz. 9:00
W zawodach prawo uczestnictwa mają 3 – osobowe drużyny Kół, członkowie
spławikowej Punktacji Okręgu ( od 1-15), kobiety oraz juniorzy.
Koszt udziału 1- go uczestnika wynosić będzie około 60 zł i zostanie szczegółowo
sprecyzowany po rozliczeniu zawodów. Zgłoszenia uczestników należy dokonywać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2019 r. , obowiązkowo potwierdzając
pisemnie. (e-mail: sport@pzwns.info.pl lub w Biurze Okręgu). Po tym terminie
zgłoszenia nie będą uwzględniane.
Koła zgłaszające udział zawodników w zawodach, a nie uczestniczące w nich
zostaną obciążone kosztami na równi z pozostałymi uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, o ile nie zgłosi udziału
co najmniej 5 drużyn.

PROGRAM ZAWODÓW

6.00 -

6.15 - rejestracja zawodników

6.15 -

6.30 - losowanie, otwarcie zawodów

6.30 -

7.30 - zajęcie stanowisk, przygotowanie się do zawodów

7.30 -

10.30 - TURA I

10.30 -

11.45 - podliczenie wyników – posiłek - losowanie

11.45 -

12.30 - zajęcie stanowisk, przygotowanie się do zawodów

12.30 -

15.30 - TURA II

15.30 -

16.30 - podliczenie wyników – zakończenie zawodów

Zawody zaliczane są do punktacji „GRAND PRIX” Okręgu
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu rozgrywania zawodów
Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
publikowanie ich imion i nazwisk na listach wyników, listach startowych oraz zamieszczanie zdjęć
wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej okręgu oraz na profilu Okręgu w mediach
społecznościowych

.
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