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KOMUNIKAT 
 

dot. organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu  PZW                                             

w Tarnobrzegu – 3-4 marca 2018 r. 
 

         Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że, Podlodowe Mistrzostwa Okręgu          

w kategorii seniorów rozegrane zostaną w dniach 3 marca (I tura) na zalewie                 

w Koprzywnicy oraz 4 marca  (II tura) na zbiorniku Szymanowice. 

 

ZALEW W KOPRZYWNICY W DNIU 2 MARCA (PIĄTEK) JEST 

WYŁĄCZONY Z WĘDKOWANIA 

      

 Zbiórka zawodników do godziny 7.30 – parkingi przy zbiornikach . 

 

Zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego zawody zostaną rozegrane 

w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

 

W zawodach prawo startu mają 3 osobowe drużyny  zgłoszone przez koła i kluby 

oraz zawodnicy indywidualni - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg.  

Koła i kluby mogą zgłosić do startu dowolna ilość drużyn i zawodników 

indywidualnych. 

 

Sędzia Główny Edward Mrówka. 

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji Sportu 

Wędkarskiego. 

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu 

Okręgu zgłoszenia /druk zgłoszenia w załączeniu/ w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 27 lutego oraz wniesienie w w/w terminie, do kasy Biura ZO, składki członkowskiej 
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stanowiącej udział w kosztach organizacji mistrzostw w wysokości 100 zł od  zawodnika 

/300 zł od drużyny oraz 30 zł od osoby towarzyszącej, trenera (za dwie tury). 

 

Koszty startu za swoich zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby oraz startujący 

zawodnicy. 

Koszty startu aktualnego Mistrza Okręgu w dyscyplinie podlodowej pokrywa Okręg.  

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny świder i pojemnik o pojemności 

minimum 15 litrów do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

Pozostałe informacje podane zostaną przez Sędziego Głównego na odprawie technicznej 

przed zawodami.      
 
Organizator w przypadku braku lub przy zbyt małej grubości pokrywy lodowej  zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitego odwołania. 

Wiadomość o zmianie terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitym odwołaniu 

zostanie podana przez organizatora za stronie Okręgu PZW Tarnobrzeg – 
www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51  najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.  

 

 

 

Organizator 
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