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KOMUNIKAT nr 1

Towarzyskie Zawody Gruntowe o ”Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Mazowieckim” i cyklu Grand Prix  2019

       Zarząd Koła informuje, że w dniu 23.06.2019r. organizuje  Zawody Towarzyskie w 
Wędkarstwie Gruntowym o „Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze 
Mazowieckim” i cyklu Grand Prix 2019r. w kategorii seniorów.                                              
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego  (ZOSW),
w tym Regulaminem zawodów w wędkarstwie gruntowym (w załączniku). Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb oraz  Programem Zawodów (w załączeniu).      

Czas łowienia :  cztery godziny. Limit zanęt do 12 litrów, limit przynęt pochodzenia zwie-
rzęcego wynosi do 2,5 litra, w tym maksymalnie 0,5 litr ochotki (jokera lub haczykowej) i 
0,5 litra czerwonych robaków, które muszą być przedstawione do kontroli w stanie nie po-
ciętym. Wiadra na zanęty i pojemniki na przynęty muszą posiadać  fabryczne oznaczeniem 
pojemności. Wymagana minimalna długość siatki do przechowywania złowionych ryb 3,0 
metry, okrągła o średnicy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej  50 cm.                         
Ranga zawodów:    Zawody o „ Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim” w kategorii seniorów.

  Teren zawodów: Kanał Żerański w miejscowości Aleksandrów.
  Czas zawodów: zgodnie z załączonym Programem Zawodów Gruntowych:

a) dojazd zawodników do miejsca zawodów własnym transportem.  
b) potwierdzenie udziału w zawodach w sekretariacie zawodów  (500 m na północ od 
mostu Izabelińskiego  na Kanale Żerańskim w m. Aleksandrów od strony wschodniej ) do
godz. 6.15.
c) zbiórka sędziów w sekretariacie zawodów do godz. 6.00.

 Zgłoszenia:
a)  zgłoszenia do udziału w zawodach należy zgłaszać w siedzibie Koła lub  
     pod nr tel. 606 496 901 do dnia 19.06.2019r. Po tym terminie zgłoszenia  
     nie będą przyjmowane.     
b)  Losowanie numerów startowych zostanie przeprowadzone w oparciu o system    

komputerowy w siedzibie koła w dniu 21.06.2019r.

Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie zawodów w siedzibie Koła.

                                                                                 Zarząd Koła PZW nr 15



PROGRAM I ZAWODÓW GRUNTOWYCH w dniu 23.06.2019r.

Lp. Czas Przedsięwzięcie Uczestnicy Uwagi
6.00 Przybycie sędziów – odprawa. Sędziowie.

2.
6.15 – 6.30

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.
Potwierdzenie udziału w zawodach w sekretariacie.

Organizatorzy, zawodnicy, 
sędziowie

3. 6.30 – 6.45
Otwarcie zawodów. Odprawa techniczna z 
zawodnikami. Sprawy organizacyjne.

4. 7.00 Pierwszy sygnał - wejście na stanowiska. Zawodnicy, sędziowie

5. 7.15
Drugi sygnał - na 5 min. przed rozpoczęciem 
kontroli zanęt i przynęt. 

Zawodnicy, sędziowie

6. 8.20
Trzeci sygnał -  Nęcenie tylko za pomocą koszyczka 
zanętowego (bez zamocowanego przyponu z 
haczykiem)

Zawodnicy, sędziowie

7. 8.30 Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów. Zawodnicy, sędziowie

8. 12.25
Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia 
zawodów.

Zawodnicy, sędziowie9. 12.30 Szósty sygnał – zakończenie zawodów.

10. 12.30-13.00 Ważenie ryb.

11.
13.00- 13.30

 Przemieszczenie się zawodników do siedziby Koła 
nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zawodnicy, sędziowie, 
organizatorzy.

12. 13.30 – 13.45
Ogłoszenie wyników zawodów – wywieszenie list 
startowych.

Sędzia sekretarz

13. 13.45 – 14.00 Ewentualne złożenie odwołań  i protestów. Zawodnicy

14. 14.00 -  14.30 Gorący posiłek
Zawodnicy, sędziowie, 
goście, organizatorzy.

15. ~14.30
Oficjalne ogłoszenie wyników, dekoracja 
zwycięzców, zakończenie zawodów.

Organizatorzy, zawodnicy, 
sędziowie, goście, osoby 
towarzyszące.

                                                                                               Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży 

                 Mirosław Wójcik


