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Polski Związek Wędkarski 

       Zarządy Kół i Klubów Okręgu 

       wszystkie  

 

 

KOMUNIKAT Nr 1 

 
dot. organizacji Spinningowych Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu – 2019 r. 

 

          Informujemy, że Spinningowe Mistrzostwa Okręgu rozegrane zostaną w dniach            

27 – 28 lipca 2019 roku – jako zawody dwudniowe – 2-turowe na rzece Wisła                         

w Sandomierzu (poniżej mostu drogowego do ujścia rz. Trześniówka). 

       

Zbiórka zawodników do godziny 7:00 na Nadbrzeziu (prawy brzeg poniżej mostu 

drogowego). 

 

 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy - członkowie Kół i Klubów wędkarskich Okręgu 

PZW Tarnobrzeg. 

 

Prawo startu w kategorii juniorów mają zawodnicy od 14 do 18 lat z tym, że dla 

zawodników do lat 18 obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna dołączona             

do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.  Przy dolnej granicy 

wieku decyduje rok urodzenia. 

 

Zawody rozegrane zostaną w następujących klasyfikacjach: 

-klasyfikacja indywidualna seniorów, 

-klasyfikacja indywidualna juniorów. 

 

Każde Koło i Klub mogą wystawić dowolna ilość zawodników. 

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji 

Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. 

Zawodnik musi być wyposażony w podbierak oraz siatkę. 

  

Zabrania się używania osęki do holowania ryb. 

 

http://www.pzwtarnobrzeg.pl/
mailto:opzw_tarnobrzeg@wp.pl


Dopuszcza się brodzenie w butach tzw. „Woderach - biodrówkach” jedynie w linii brzegowej 

oraz do linii występowania wynurzonej roślinności wysokiej. 

 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch 6 godzinnych turach. 

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu Okręgu 

zgłoszenia (Karta zgłoszenia w załączeniu) oraz dostarczenie protokołu z Mistrzostw Koła 

lub Klubu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca br. oraz wniesienie w w/w 

terminie, do kasy Biura Z.O. lub konto Z.O.:  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu  

62 9434 0002 2001 1000 4415 0001, składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach 

organizacji mistrzostw w wysokości 100 złotych od 1 zawodnika i 30 złotych od osoby 

towarzyszącej, trenera (za dwie tury). 

 

      Informujemy jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu z obowiązku  

wnoszenia składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach organizacji mistrzostw 

zwalnia się startujących w Mistrzostwach Okręgu zawodników w kategorii juniorów.  

 

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

zawodnicy. 

 

Koszty startu ubiegłorocznych Mistrzów Okręgu w kategoriach juniorów i seniorów pokrywa 

Okręg.  

 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej liczby sędziów do obsługi 

zawodów oraz innych niezbędnych do ich rozegrania akcesoriów (np; miarki do mierzenia 

długości ryb dla każdego sędziego, napoje, posiłek itd.) prosimy o bezwzględne  dotrzymanie 

wyznaczonych terminów.  
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