KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW OKRĘGU

W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM

Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 1.07.2017 r.
Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie muchowym w kategorii
seniorów i juniorów.
W zawodach prawo uczestnictwa mają 3 osobowe reprezentacje Kół , złożone
z Mistrza Koła na 2017 r. i 2-ch zawodników wytypowanych przez Kapitanat Koła oraz maksymalnie
3 juniorów z jednego koła. Każdy junior obowiązkowo musi posiadać opiekuna ( imię i nazwisko
opiekuna w zgłoszeniu ) oraz kapok lub kamizelkę asekuracyjną.
Każde koło może wystawić maksymalnie dwie drużyny. Ponadto prawo uczestnictwa mają członkowie
Rankingu Okręgu ( od 1-15 ) , Członkowie Klubu Dunajec, zgłoszeni do udziału, a nie startujący w
drużynie Koła, których koszty udziału pokrywa Koło PZW.
Zawody rozegrane zostaną na Dunajcu od wyspy w Tylmanowej ( poniżej księdzowego pola ) do
ujścia potoku Ochotnica. ( OS DUNAJEC ).
W przypadku dużej liczby zgłoszeń jeden sektor będzie zlokalizowany poniżej OS-u. ( od ujścia
Ochotnicy do Jazowska ).
Zgłoszenia do Mistrzostw można dokonać tylko pisemnie / faks, mail / z podaniem imiennych
składów drużyn w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.
Koszt udziału 1 zawodnika wyniesie około 70.00 zł i zostanie szczegółowo sprecyzowany w nocie
obciążeniowej po rozliczeniu Mistrzostw.
Udział Juniorów w Mistrzostwach – bezpłatny.
Drużyny zgłoszone, a nie startujące zostaną obciążone na równi z uczestniczącymi
w zawodach. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów jest przesłanie do Okręgu protokołu z
Mistrzostw Koła 2017 r. ( ewentualnie 2016 r. ). względnie dostarczenie go najpóźniej przy rejestracji
zawodników przed zawodami. Warunek ten nie dotyczy juniorów. Zawody zostaną rozegrane na żywej
rybie.
Zawody zostaną rozegrane bez sędziów ( na stanowisku 2-3 zawodników – zależy od ilości
zgłoszonych zawodników ).
Miejsce zbiórki - parking pod kościołem w Krościenku – zajazd Sokolica.
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rejestracja zawodników - losowanie
otwarcie zawodów
czas na zajęcie stanowisk, przygotowanie
I TURA
podliczenie wyników I Tury - posiłek
czas na zajęcie stanowisk, przygotowanie
II TURA
powrót do bazy, podliczenie wyników
zakończenie zawodów

