
Okręgowy Kapitanat Sportowy serdecznie zaprasza wędkarzy kół i klubów okręgu PZW Tarnów 

na Mistrzostwa okręgu PZW Tarnów, TEAM-ów w wędkarstwie spinningowym, 

które jednocześnie wyłonią Team Okręgu PZW Tarnów na Mistrzostwa Polski Team-ów. 

Mistrzostwa Okręgu PZW Tarnów, TEAM-ów w wędkarstwie spinningowym odbędą się 

w dniach 14 i 15 maja 2016 roku (tj. sobota i niedziela) na zbiorniku pożwirowym Niwka. 

Zbiórka uczestników do godziny 700 na zbiorniku pożwirowym Niwka od strony „solarów” (brzeg wschodni). 

 

Program zawodów (obowiązuje w oba dni): 

        do 700 – zbiórka i zapisy 

  700 –   730 – odprawa 

  730 –   800 – rozejście (wypuszczanie jednostek pływających) 

  800 – 1400 – ZAWODY (6 godzin) 

1400 – 1445 – praca komisji sędziowskiej 

1500 – ogłoszenie wyników wręczenie dyplomów, medali i pucharów (II dzień). 

 

- zawody rozgrywane według zasad organizacji sportu wędkarskiego, 

- w zawodach mogą brać udział wyłącznie wędkarze kół i klubów okręgu tarnowskiego,  

  posiadający aktualne opłaty karty wędkarskiej na 2016 rok, 

- zawody teamów dwuosobowych (z jednego koła lub klubu), rozgrywane w kategorii seniorów, 

- team ma obowiązek posiadania jednostki pływającej, łodzi lub pontonu, posiadającego "twarde" dno,   

  wyposażonej w kapoki, 

- do przemieszczania w obrębie sektora dopuszcza się stosowanie wyłącznie silnika elektrycznego  

  lub wioseł, 

- dopuszcza się stosowanie echosond, 

- dopuszcza się łowienie z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących, zabrania się  połowu podczas  

  przemieszczania między stanowiskami (tzn. trollingu), 

- zawody na żywej rybie, obowiązek posiadania podbieraka i siatki do przetrzymywania  

  złowionych ryb (dla każdego zawodnika z osobna), 

- zawody odbędą się w przypadku zgłoszenia minimum 5 teamów, 

- zawodnicy z miejsc 1 - 3 otrzymują pamiątkowe dyplomy, medale i puchary,   

  zawodnicy z miejsc 4 - 6 otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

- dla każdego uczestnika przewidziane są napoje chłodzące i gorący posiłek, 

- zgłoszenia uczestników do dnia 12 maja będą przyjmowane pod numerami telefonów 

  888-430-942 lub 14 621 33 92. 

- opłata startowa płatna na miejscu zawodów wynosi 80 złotych za oba dni od teamu. 

- na miejscu, zawody mogą zostać odwołane z powodu złych warunków  atmosferycznych. 

Serdecznie zapraszamy ! 

Przewodniczący OKS 
Andrzej Ciastoń         
 


