ELIMINACYJNYCH ZAWODÓW W DKARSKICH
GRAND PRIX POLSKI W DYSCYPLINIE MUCHOWEJ
PUCHAR DUNAJCA 2015
Okr g Polskiego Zwi zku W dkarskiego w Nowym S czu
na zlecenie Zarz du Głównego PZW organizuje w dniach 19- 21 czerwca, III - turowe zawody w
dyscyplinie muchowej - eliminacje do GRAND PRIX Polski.
Baza zawodów mie ci si b dzie w Pensjonacie „JURKOWSKI”
os. Równe 1, 34 - 452 Ochotnica Dolna .
e-mail: jurkowski@ns.home.pl http://www.jurkowski.com.pl/
Zawody rozgrywane b d według Zasad Organizacji Sportu W dkarskiego.
Zawodnik klubu który uzyskał prawo startu w zawodach z cyklu Grand –Prix Polski
nie ma prawa startu w zawodach eliminacyjnych.
Sektor A – rzeka Biały Dunajec - od kładki w Białym Dunajcu do elektrowni w Szaflarach.
Sektor B – od uj cia Kro niczanki do uj cia Ochotnicy ( OS Dunajec ).
Sektor C – od uj cia Ochotnicy do Jazowska ( boisko )
Sektor Rezerwowy: - rzeka Mszanka i Dunajec Zł cza N. Targ – Łopuszna
Lokalizacja sektorów b dzie uzale niona od ilo ci startuj cych zawodników !!!
Ustala si nast puj ce wymiary ochronne ryb zaliczanych do punktacji:
- pstr gi
- 25 cm,
lipie
- 30 cm,
głowacica - 70 cm
Na terenie zawodów w dniach 15 czerwca do 19 czerwca 2015 r. wł cznie w dkowanie zabronione
pod rygorem dyskwalifikacji dla uczestników zawodów / zawodnik, trener, kierownik dru yny /.
Na treningu obowi zuje posiadanie składki na wody Okr gu PZW Nowy S cz.
Łowiska Treningowe:
Rzeka Biały Dunajec od elektrowni w Szaflarach do uj cia do Dunajca.
Rzeka Dunajec od uj cia potoku Grajcarek w miejscowo ci Szczawnica do mostu drogowego
w miejscowo ci Kro cienko, oraz od boiska w Jazowsku do mostu w miejscowo ci Stary S cz.
Obowi zuje zasada „ ywa ryba”. Dojazd na trening odbywa si własnym transportem.

Opłata Startowa:

260 zł

Zakwaterowanie w bazie zawodów: 2 noclegi i 6 posiłków – 220 zł.
Zawodnicy zakwaterowanie i wy ywienie załatwiaj we własnym zakresie.
Proponowana baza noclegowa to: O rodek wypoczynkowy JAN - http://www.wbeskid.pl/jurkowski/
Tel. 18/2624928, 600819951 ( ok. 6 km od bazy zawodów )
Pokoje go cinne u pani Marii Ligas http://www.pieniny.net.pl/noclegi/6,tylmanowa/900,pokojegoscinne-maria-ligas/ - 693083978 ( ok. 10 km od bazy zawodów )
Koszt udziału jednego zawodnika ( seniora ) wynosi 260 zł, trenerów i osób towarzysz cych po
50 zł. Opłat nale y przekaza na nasze konto:
nr 20 1240 4748 1111 0000 4876 4650 w terminie do dnia 12 czerwca 2015r.

PROSIMY O NADESŁANIE PISEMNYCH ZGŁOSZE I WPŁATE NA KONTO W
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 12 czerwca 2015 r. NA ADRES:
Okr g P Z W
ul. Inwalidów Wojennych 14
33 - 300 NOWY S CZ

2

Honorowane b d tylko zgłoszenia na karcie opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW.
Dru yny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestnicz cy w imprezie ponosz koszty
na równi z pozostałymi. Zgłoszenia telefoniczne nie b d brane pod uwag .
Skład Głównej Komisji S dziowskiej: J. Szepeta – s. główny, J. Jurkowlaniec,
– A. Szczygieł – s. sekretarz, W. Kunicki, S. M dry, T. Jurek, – s dziowie sektorowi.
PROGRAM ZAWODÓW

Pi tek –19.06.2015
od godz. 16.00 - 18.00 - rejestracja zawodników – baza zawodów
19.00 - otwarcie zawodów, losowanie, odprawa kierowników ekip
Sobota - 20.06.2015
6.00 6.45
6.45 8.00
8.00 8.30
8.30 11.30
11.30 12.30
12.30 14.00
14.30 15.30
15.30 16.00
16.00 19.00
19.00 20.00
20.00 21.00
20.00 21.00
21.00 -

-

Niedziela - 21.06.2015
6.00 6.45 6.45 8.00 8.00 8.30 8.30 11.30 11.30 12.30 12.30 13.30 13.30 14.00 -

niadanie
rozwiezienie zawodników i s dziów na stanowiska
czas na przygotowanie na stanowisku
I TURA ZAWODÓW
zwiezienie zawodników i s dziów do bazy
obiad, ogłoszenie wyników I tury
rozwiezienie zawodników i s dziów na stanowiska
czas na przygotowanie na stanowisku
II TURA ZAWODÓW
zwiezienie zawodników i s dziów do bazy
kolacja
praca komisji s dziowskiej
ogłoszenie wyników II tury
niadanie
rozwiezienie zawodników i s dziów na stanowiska
czas na przygotowanie na stanowisku
III TURA ZAWODÓW
zwiezienie zawodników i s dziów do bazy
obiad
ogłoszenie wyników III tury i nieoficjalne wyniki zawodów
ogłoszenie wyników - zako czenie zawodów

