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Nowy Dwór Mazowiecki  dnia 06.09.2013 r.  

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

 Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa Koła Nr 15 i cyklu Grand Prix  2013 

 

Komisja Sportowa informuje, że Zarząd Koła w dniu 28.09.2013 r. organizuje Zawody 

Spławikowe o Mistrzostwo Koła i cyklu Grand Prix 2013 r. w kategorii seniorów i  juniorów. 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z. Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu 

Kwalifikowanego (ZOWSK) obowiązującymi od 01.01.2013r., w tym Regulaminem zawodów 

w wędkarstwie spławikowym (w załączeniu), Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz  

Programem Zawodów (w załączeniu). Czas łowienia : w kategorii seniorów cztery godziny, 

a  w kategorii juniorów trzy godziny. Limit zanęt: dla seniorów do 20 litrów, dla juniorów do 

17 litrów. Limit przynęt pochodzenia zwierzęcego wynosi do 2,5 litra, w tym maksymalnie 1 

litr ochotki (jokera lub haczykowej). Wiadra na zanęty i pojemniki na przynęty muszą 

posiadać  fabryczne oznaczeniem pojemności. Wymagana minimalna długość siatki do 

przechowywania złowionych ryb o średnicy 40 cm (przekątnej 50 cm) wynosi 3 metry.  

Ranga zawodów: zawody o Puchar Prezesa w kategorii seniorów i w kategorii juniorów. 

Teren zawodów: Kanał Żerański w miejscowości Kobiałka. 

Czas zawodów: zgodnie z załączonym Programem Zawodów Spławikowych: 

a) wyjazd zawodników autokarem z siedziby Koła 15 ul. Sukienna 14 o godz. 5.30 

(możliwy jest dojazd własnym transportem, po powiadomieniu o tym organizatora 

zawodów),  

b) potwierdzenie udziału w zawodach w sekretariacie zawodów  (1 kg na południe od mostu 

na Kanale Żerańskim w m. Kobiałka od strony wschodniej ) do godz. 7.00, 

c) zbiórka sędziów w sekretariacie zawodów do godz. 6.30, 

 

Zgłoszenia: 

a)  Zgłoszenia do zawodów wraz z opłatą startowa 15 zł od zawodnika, należy składać   

         w  siedzibie Koła do dnia 24.09.2013 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 



przyjmowane.      

         Z  opłaty startowej zwolnieni są juniorzy i kobiety. 

b) Juniorzy do lat 15 na zawody muszą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym, a 

po ukończeniu 16 lat przedkładają w zgłoszeniu zgodę rodziców na udział w zawodach 

na druku (druk oświadczenia w załączeniu do komunikatu oraz na stronie internetowej 

koła: www.kolo15ndm.ompzw.pl) 

 

Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie zawodów. 

           Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Koła oraz pod tel. nr 606 496 901. 

 

 

 

 

 

PROGRAM I ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH w dniu 28.09.2013 r. 

 

Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi 

1.  
05.30  

Wyjazd autokarem z siedziby koła do miejsca zbiórki (Kanał 

Żerański m. Kobiałka) 
  

2.  
06.30  

Przejazd uczestników do miejsca zbiórki. 

 

Organizatorzy, 

zawodnicy, sędziowie 

 

3. 06.30 – 07.00 Potwierdzenie udziału w zawodach w sekretariacie.  

4. 07.00-7.30 
Otwarcie zawodów. Odprawa techniczna z zawodnikami. 

Sprawy organizacyjne. 
 

5. 07.30 - 08.00 Losowanie stanowisk, w miejscu zbiórki  

6. 8.00 - 8.30 Przemieszczenie zawodników przed wylosowane stanowiska Zawodnicy, sędziowie  

7. 8.30 
Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska (na 60 min. przed 

rozpoczęciem zawodów) 
Zawodnicy, sędziowie  

8. 8.50 

Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt 

i przynęt.  

Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później 

niż na 30 min. przed trzecim sygnałem zawodów ( do godz. 

9.10) 

Zawodnicy, sędziowie  

9. 09.20 
Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężką na 10 min. przed 

rozpoczęciem zawodów. 
Zawodnicy, sędziowie  



 

                                                                                                    Kapitan Sportowy. 

 

Mirosław Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 9.30 Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów. 

Zawodnicy, sędziowie 

 

11. 

kat. juniorów   12.25 
Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia zawodów. 

 

kat. seniorów   13.25  

12. 

kat. juniorów   12.30 
Szósty sygnał – zakończenie zawodów. 

 

kat. seniorów   13.30  

13. 
kat.  juniorów    

12.30 – 13.00 
Ważenie ryb. 

Zawodnicy, sędziowie 

 

14. 
kat. seniorów   

13.30- 14.00 
 

15. 14.15 – 14.45 
Obliczanie wyników zawodów. Przemieszczenie się 

zawodników do miejsca zbiórki. 
 

16. 14.45 Ogłoszenie wyników zawodów – wywieszenie list startowych Sędzia sekretarz  

17. 14.45 – 15.15 Ewentualne złożenie odwołań i protestów Zawodnicy  

18. ~15.30 
Ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów, dekoracja 

zwycięzców , zakończenie zawodów ( w siedzibie koła) 

Organizatorzy, 

zawodnicy, sędziowie,  

osoby towarzyszące. 

 



 

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 Spławikowych 

o Puchar Prezesa Koła PZW nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim rozgrywanych w 

dniu 28.09.2013 r. w miejscowości Kobiałka na Kanale Żerańskim. 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 z 

pisemnym zgłoszeniem. 

 


