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                                                                                Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.05.2013r.  
 

 
KOMUNIKAT  nr 1 

 

Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Koła PZW nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim 
 

Zarząd Koła PZW Nr 15 informuje, że w dniu 08.06.2013r r. organizuje Zawody Spinningowe 
o  Mistrzostwo Koła w kategorii seniorów i juniorów.  

Zawody „na żywej rybie” zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego 
Sportu Kwalifikowanego (ZOWSK), w tym Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym 
i  Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) w jednej turze 5 - cio godzinnej turze (seniorzy) oraz 
4  - godzinnej (juniorzy). 

1. Sektor seniorów – z łodzi, od kanału przepompowni Jeziora Góra  w dół  rzeki Narwi  do końca 
muru Spichlerza. 

2. Sektor  juniorów – z brzegu , od przystani Koła PZW nr 15 w górę rzeki Narwi do główki przed 
dawnym ujęciem wody Reckitt Benckiser  (bez możliwości brodzenia). 

Zbiórka zawodników do godz. 6.30 na przystani Koła nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul.  Sukienna 24 A.  
W kategorii juniorów prawo startu ma młodzież w wieku od 14 do 18 lat (zawodnicy do lat 16 na 
zawody muszą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym). 
Juniorzy, którzy ukończyli 16 lat przedkładają w zgłoszeniu zgodę rodziców na udział w zawodach 
na druku przedłożonym przez organizatora (wzór w załączeniu do komunikatu). Zgłoszenia do 
zawodów wraz z opłatą startowa 20 zł od zawodnika startującego w kategorii seniorów nie 
dysponującego łódką, należy dokonać do dnia 05.06.2013r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 
przyjmowane.  
UWAGI:        
1. Seniorzy dysponujący łódką z silnikiem oraz juniorzy są zwolnieni z opłaty startowej.                                                 
2. Każdy zawodnik musi posiadać podbierak, przymiar i siatkę do czasowego przetrzymywania ryb 
w  dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego.  
3. ZOWSK, w tym Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym, znajdują się  na stronie 
internetowej koła oraz w siedzibie koła.       
 
 
          Z wędkarskim pozdrowieniem 
 

  Zarząd Koła 
 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

      Miejscowość i data  ........................................... 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Ja niżej podpisany .............................................legitymujący się................................................. 

      IMIĘ  I  NAZWISKO                                             NR  I  SERIA  DOWODU  OSOBISTEGO 

 

....................................................................................................................................................... 

                                                                           DOWÓD  WYDANY  PRZEZ 

 

........................................zamieszkały w ...................................................................................... 

STOPIEŃ  POKREWIEŃSTWA                                                ( ULICA I  NUMER  ,  KOD  I  MIEJSCOWOŚĆ )  

 

 

oświadczam , że wyrażam zgodę na start mojego dziecka w  Zawodach Spinningowych 

o     Mistrzostwo Koła PZW Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2013 r. 

w   miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki na rzece Narew ( zawody z brzegu ). 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z wypadków losowych, jakie mogą wystąpić nad wodą.   

 

 

 

        Czytelny podpis rodzica  

 

        ………………………… 

 

Uwaga : Oświadczenie należy wypełnić pismem drukowanym i dostarczyć 

razem ze zgłoszeniem. 

 
 
 

 
 



 
 

PROGRAM 

ZAWODÓW SPINNINGOWYCH O MISTRZOSTWO KOŁA PZW NR 15 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI W DNIU 08.06.2013 ROKU 

Lp. Czas   Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 
1 

 Do 6.30 
Przybycie uczestników i sędziów do miejsca 

zbiórki. Potwierdzenie udziału w zawodach. 

Organizatorzy, 

zawodnicy, 

opiekunowie 

juniorów do lat 16, 

sędziowie  

 

2 6.30 - 6.40 Otwarcie zawodów.   

3 6.40 - 7.20 

Odprawa techniczna z zawodnikami. Sprawy 

organizacyjne, regulamin zawodów, losowanie 

numerów startowych i łodzi (kat. seniorów) oraz 

wydanie zawodnikom kart startowych. 

 

4 7.20 - 7.35 
Przemieszczenie seniorów do łodzi i juniorów 

w  miejsce startu. 
 

5 7.35 - 7.45 
Sprawdzenie obecności zawodników w sektorach 

i gotowości do startu.  

Sędziowie, 

zawodnicy,  
 

6 7.45 
Pierwszy sygnał – wyjście (wypłynięcie)  

zawodników na stanowiska w sektorach. 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

7 8.00 Drugi sygnał - rozpoczęcie zawodów. 
Zawodnicy 

sędziowie 
 

8 12.00 
Trzeci sygnał - zakończenie tury zawodów dla 

juniorów 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

9 12.15 
Czas przeznaczony na zdanie kart startowych 

 przez juniorów - 15 min. do godz. 12.15 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

10 13.00 
Czwarty sygnał - zakończenie tury zawodów dla 

seniorów 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

11 
13.00 - 13.30 

 

Czas przeznaczony na zdanie kart startowych 

przez seniorów - 30 min. do godz. 13.30. 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

12 13.30 - 14.00 
Przekazanie kart startowych seniorów  do 

sekretariatu zawodów.  
Sędziowie   

13 14.00 - 14.40 Obliczanie wyników zawodów. Sędziowie  

14 14.40 Ogłoszenie nieoficjalnych wyników  zawodów. Sędziowie   

15 14.40 - 15.00 
Czas na ewentualne uwagi do ogłoszonych 

wyników, wypisanie dyplomów (12 szt.). 

Zawodnicy, 

sędziowie 
 

16 15.00 – 15.15 

Ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów, 

dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów.  

 

Organizatorzy,  

sędziowie, 

zawodnicy,  osoby 

towarzyszące 

 


