
Komunikat Organizacyjny 

Mistrzostw Okręgu w Wędkarstwie 

Spławikowym z Cyklu Grand Prix Okręgu„TORUŃ 

2018”02.06.2018 na rzece Wiśle  
Uprzejmie informujemy, że Koła „ELANA” i „RUBINKOWO” z pomocą Koła 

„SKALAR”, na zlecenie Zarządu Okręgu PZW w Toruniu, jest organizatorem 

Mistrzostw Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym Z Cyklu Grand Prix Okręgu „TORUŃ 2018”, które 

odbędą się  w sobotę 02.06.2018 na rzece Wiśle. 

Organizator przewiduje jeden dzień zawodów z uwagi na małą liczbę zgłoszonych uczestników. 

Będzie tylko jedna kategoria seniorów. 

Główna komisja sędziowska: 

 Sędzia Główny – Jan Jabczyński 

 Z-ca sędziego Głównego – Mirosław Kuźbicki 

          Sekretarz zawodów – Artur Kalinowski 

 Prawo startu w zawodach mają: 

Aktualni Mistrzowie Kół  w wędkarstwie spławikowym oraz członkowie Klubu  WWKS Toruń 

z aktualnie opłaconymi składkami, opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika.  

Zgłoszenia i opłaty startowe: 

konto bankowe; 

08 1160 2202 0000 0000 5530 5792 wpłata po zgłoszeniu zawodnika z podaniem kategorii   

Proszę podać imię i nazwisko wpłacającego. Wpłata z dopiskiem:  

Mistrzostwa Okręgu 2018. 

w nie  przekraczalnym terminie do 25 maja 2018r. a zgłoszenie telefonicznie do Kol. Artura 

Kalinowskiego na nr 607841255 (sms) lub maila na adres artur.kalinowski@o2.pl 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

Zawody zostaną przeprowadzone: 

Zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego  

W Kategoriach : 

U 15, Kobiet – jeden sektor  

U20, U25, Seniorów – drugi w dwóch lub trzech sektorach w zależności od ilości startujących 

zawodników klasyfikowanych z podziałem na kategorie wiekowe. 

 UWAGA:  

 Zawodnicy otrzymają napoje i posiłek po zakończonej I turze. 



PLAN ORGANIZACYJNY 
Sobota 02.06.2018r. – Pierwsza tura zawodów: 

 Godz. 06,00 – 6,15  -  Zapisy (będą sprawdzane karty wędkarskie, opłaty    

            uprawniające do wędkowania oraz wypełnione rejestry połowu ryb),                   

            06,15    -  Losowanie stanowisk. Przemieszczenie zawodników przed  

                            wylosowane stanowiska. 

            06,30    -  I sygnał - wejście na stanowiska /na 90 min. przed        

                             rozpoczęciem zawodów/. 

 06,50    -  II sygnał – na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;   

       do  07,10  -  Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później niż na 70 min.  

                            przed trzecim sygnałem zawodów.                

            08,20    -  III sygnał – nęcenie zanętą ciężką /na 10 min. przed      

                            rozpoczęciem zawodów/;                                                

            08,30    -  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów; 

            12,25    -  V sygnał  - do zakończenia I tury zawodów pozostało 5 minut; 

            12,30    -  VI sygnał  - zakończenie I tury zawodów. 

 13,15    - Ogłoszenie wyników tury 

Przerwa 13,30-15.30  

 Druga tura zawodów: 

Godz. 15,30     -  Losowanie stanowisk. Przemieszczenie zawodników przed  

                            wylosowane stanowiska. 

            16,00    -  I sygnał - wejście na stanowiska /na 90 min. przed        

                             rozpoczęciem zawodów/; 

  16,10    -  II sygnał – na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;   

       do 16,20    -  Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt - nie później niż na 70 min.  

                            przed trzecim sygnałem zawodów.                

            16,20    -  III sygnał – nęcenie zanętą ciężką /na 10 min. przed      

                            rozpoczęciem zawodów/;                                                

            16,30    -  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów; 

            19,25    -  V sygnał  - do zakończenia zawodów pozostało 5 minut; 

            19,30    -  VI sygnał  - zakończenie zawodów. 

  20,15    -  Ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów zwycięzcom.  

                                                                                                  główny organizator                                                                                                                              

Mirosław Kozioł 


