KOMUNIKAT

Otwarty Muchowy Puchar Prezesa Klubu
Dunajec – 2015
Klub WKS Dunajec przy Okr gu PZW w Nowym S czu, zaprasza wszystkich ch tnych na
otwarte zawody Muchowe o Puchar Prezesa Klubu Dunajec – 2015.
Zawody odb d si w dniach 14-15.11.2015
Zgłoszenia na maila: aszczygiel@pzwns.info.pl Artur Szczygieł – 728 315 421.
kontakt@ab-fly.pl Antoni Bogdan - 503 020 667
Zawody zostan rozegrane o najwi kszego lipienia. Zawodnicy musz posiada przy sobie aparat
fotograficzny lub telefon na którym b dzie mo na udokumentowa złowionego lipienia.
Zgłoszenia do 10.11.2015
Dojazd na łowisko we własnym zakresie.
Zawody zostan rozegrane na rzece Dunajec ( OS ) i poza OS-em.
Zawody b d rozgrywane wg nowych zasad organizacji sportu w w dkarstwie muchowym.
Obowi zuj haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru - zawody na „ ywej rybie”.
Program zawodów:
Sobota 14.11.2015
8.00 – 9.00 zbiórka i zapisy – Gospodarstwo agroturystyczne u pani Marii Ligas - Kłodne
9.00 – 9.30 – dojazd na stanowiska
9.30 – 10.00 – czas na przygotowanie na stanowisku
10.00 – 14.00 – TURA ZAWODÓW
14.00 – 15.00 – zjazd ze stanowisk
14.30 – 15.30 - posiłek
14.30 – 15.30 – podliczenie wyników
15.30
- ogłoszenie wyników i zako czenie cz ci oficjalnej
16.00
- omówienie zawodów i spotkanie integracyjne ( grill )
Niedziela 15.11.2015
9.00 – 10.00 niadanie
10.00 – 14.00 łowienie
15.00 - obiad i wyjazd uczestników
Łowienie ryb do punktacji o najwi kszego lipienia odbywa si tylko w sobot . Istnieje
mo liwo noclegu z soboty na niedziel ( zawodnicy nocleg i posiłki niedzielne załatwiaj
we własnym zakresie ).
Jedynym kosztem zawodników b dzie licencja na OS Dunajec lub jednodniowa poza OS,
ewentualnie nocleg z soboty na niedziele i posiłki w niedziel .
Organizatorzy zastrzegaj sobie mo liwo

zmian w przebiegu imprezy.

Sponsorem zawodów jest Firma AB- FLY - http://www.ab-fly.pl/
KLUB WKS DUNAJEC NOWY S CZ

