
 

 

PROGRAM  PODLODOWYCH MISTRZOSTW KOŁA PZW NR 15 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

rozgrywanych w dniu 23.02.2013 r. (Kazuń Stocznia). 

  

Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 

I tura  

1.  Do godz. 06.45 
Przybycie uczestników do miejsca zbiórki             

(Stanica Koła). Potwierdzenie udziału w zawodach. 
Organizatorzy, 

zawodnicy, 

sędziowie,  osoby 

towarzyszące 

 

2.  07.00 Otwarcie zawodów.   

3.  07.00 – 07.20 
Odprawa techniczna z zawodnikami. Sprawy 

organizacyjne. 
 

4.  07.20 ÷ 07.50 
Przemieszczenie się organizatorów i zawodników do 

sektora „A”,  sprawdzenie obecności w sektorze.  
 

5.  07.50 – 08.00 
Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później niż 

na 10 minut przed pierwszym sygnałem zawodów. 

Zawodnicy, 

sędziowie 

 

6.  08.15 

Pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem 

zawodów, po którym zawodnicy wchodzą do swojego 

sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich do 

wiercenia i zaznaczają je chorągiewką (bez wiercenia 

otworów). 

 

7.  08.20 
Drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia (wiercenie 

otworów, nęcenie, łowienie). 
 

8.  10.15 
Trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów 

pozostało 5 minut. 
 

9.  10.20 Czwarty sygnał – oznacza zakończenie I tury zawodów.  

10.  10.20  -  10.50 Ważenie ryb. 
Zawodnicy, 

sędziowie 

 

11.  10.50  -  11.20 
Przerwa . Przemieszczenie się zawodników do sektora 

„B” do II tury. 
 

12.  11.20 Ogłoszenie wyników I tury Sędzia sekretarz  

Tura II 

1.   11.25 - 11.35   
Zbiórka zawodników w wyznaczonych miejscach do II 

tury. Sprawdzenie obecności. 

Zawodnicy, 

sędziowie  

 

2.  11.35  -  11.45 
Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później niż 

na 10 minut przed pierwszym sygnałem zawodów. 
 

3.  11.55 

Pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem 

zawodów, po którym zawodnicy wchodzą do swojego 

sektora, zajmują stanowiska wybrane przez nich do 

wiercenia i zaznaczają je chorągiewką – bez wiercenia 

otworów. 

 

4.  12.00 
Drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia (wiercenie 

otworów, nęcenie, łowienie). 
 

5.  13.55 
Trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów 

pozostało 5 minut. 
 

6.  14.00 Czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów.  

7.  14.00 - 14.30 Ważenie ryb.   

8.  14.30 - 15.00 Gorący posiłek    

9.  14.35 – 15.15 
Ogłoszenie wyników, rozpatrywanie ewentualnych 

odwołań i protestów  
  

10.  15.15 – 15.30 
Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, dekoracja 

zwycięzców i zakończenie zawodów 

Organizatorzy, 

zawodnicy, 

sędziowie, osoby 

towarzyszące. 

 

 

 

 

 


