
Drużynowe Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Toruńskiego I tura 

01.06.2019 j. Goryńskie 

Komunikat organizacyjny nr 1

Informujemy, że WWKS Toruń na zlecenie Zarządu Okręgu PZW w Toruniu

oraz  Okręgowego  Kapitanatu  Sportowego  organizuje  na  j.  Goryńskim  w  dniu

01.06.2019 r. I turę Drużynowych Spinningowych Mistrzostw Okręgu.

Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-cio godzinnej turze w jednym sektorze

zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego oraz w oparciu o Regulamin

Grand  Prix  WWKS  Toruń  w  dyscyplinie  spinningowej,  za  wyjątkiem  zmian

określonych w komunikacie organizacyjnym.

W  zawodach  startować  mogą  dwuosobowe  drużyny  złożone  z  członków

Okręgu  PZW  w Toruniu.  Liczba  drużyn  dopuszczonych  do  udziału  w zawodach

ograniczona jest do 25 – decyduje kolejność zgłoszenia, z tym że pierwszeństwo

mają  drużyny  członków  klubu  WWKS  w  Toruniu  zgłoszone  do  udziału  w

spinningowym  Grand  Prix  WWKS  Toruń  oraz  drużyny  będące  drużynowymi

mistrzami  kół  wyłonione  w  zawodach  eliminacyjnych  do  drużynowych  mistrzostw

okręgu.

Drużyny zobowiązane są do zgłaszania się z własnymi łodziami spełniającymi

wymogi określone w zasadach organizacji sportu wędkarskiego. Niespełnienie w/w

wymogów może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do udziału w zawodach. W

przypadku niedopuszczenia drużyny do udziału w zawodach lub niestawienia się jej

na zawody opłata startowa nie zostanie zwrócona.



Otwarcie  zawodów odbędzie  się  o godzinie  06:00 na południowym krańcu

jeziora   -   współrzędne GPS N53 31.836 E19 14.350 Dojazd na miejsce zbiórki

zgodnie z załączoną mapą.

 W trakcie zawodów dopuszcza się używanie silników spalinowych zgodnie z

zasadami organizacji sportu wędkarskiego.

W trakcie odprawy technicznej przeprowadzone zostanie losowanie numerów

startowych łodzi. Wypuszczanie łodzi na łowisko nastąpi w odstępach czasu co 30

sekund.

Minimalna  odległość  pomiędzy  łodziami  w  trakcie  wędkowania  powinna

wynosić 50 metrów, za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być

zmniejszona.

Zawody  rozegrane  zostaną  na  „żywej  rybie”.  Drużyny są  zobowiązane do

przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do przechowywania

ryb w dobrej kondycji do czasu ich zmierzenie przez sędziów kontrolnych. Zgłoszenie

ryb  do  zmierzenia drużyna  sygnalizuje  poprzez  założenie  kamizelki  odblaskowej

przez  jednego  z  zawodników.  Sędzia  podpływa  do  łodzi,  mierzy  ryby  po  czym

natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają

odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami członka drużyny i sędziego.

Do punktacji w zawodach zalicza się następujące gatunki ryb:

 szczupak,  wymiar  minimalny  50  cm,  750  pkt  za  wymiar  minimalny  +

dodatkowo 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar,

 sandacz, wymiar minimalny 50 cm, 750 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo

50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar,

 okoń, wymiar minimalny 20 cm, 100 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 20

pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar.

Do punktacji zalicza się 15 ryb zaznaczonych w karcie przez drużynę przed zdaniem

karty sędziemu po zakończeniu zawodów, a w przypadku braku ich zaznaczenia 15

kolejno wpisanych ryb.



Harmonogram zawodów:

do godziny 06:00 wodowanie łodzi

06:00– 6:15 otwarcie  zawodów,  odprawa  techniczna  –  losowanie

numerów startowych, przygotowanie się do startu

6:15 – 6:30 I  sygnał,  rozpoczęcie  wypuszczania  jednostek

pływających do sektora (co 30 sekund według rosnącej

kolejności numerów jednostek pływających)

6:30 – 12:30 II sygnał, rozpoczęcie zawodów

12:30 – 13:00 III  sygnał,  zakończenie  zawodów, mierzenie złowionych

ryb, czas na spłynięcie i zdanie kart startowych

13:30 – 14:00 gorący posiłek

14:00. ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

Uwaga – harmonogram minutowy może ulec zmianie na odprawie technicznej.

Organizator  przewiduje  ciepły  posiłek  oraz  uhonorowanie  zwycięzców

nagrodami  honorowymi.  Opłata  startowa  przeznaczona  zostanie  na  nagrody

rzeczowe.

Zgłoszenia  proszę  przysyłać  drogą  elektroniczną  na  adres

arek_gosc@poczta.onet.pl do dnia 17.05.2019. W zgłoszeniu proszę podać: imiona i

nazwiska zgłaszanych zawodników, nazwę drużyny i nr telefonu kontaktowego.

Opłata startowa wynosi 80,00 zł  za drużynę - płatna do dnia 17.05.2019 r.

przelewem na konto Okręgu PZW W Toruniu, nr rachunku 20 9511 0000 2001 0003

8830 0004  (tytuł przelewu „Spinningowe Drużynowe Mistrzostwa Okręgu – I tura –

nazwa drużyny”)

Wszelkie dodatkowe informacje udziela Arkadiusz Gościnny tel. 609153999.

W przypadku konieczności dokonania zmian organizacyjnych, Komunikat nr 2 ukaże

się  do  dnia  31.05.2018  r.  na  stronie  Okręgu  PZW  Toruń  oraz  facebooku  Sekcji

spinningowej Klubu WWKS.

Przypominamy,  że  wynik  zawodów  zaliczany  jest  do  klasyfikacji  Grand  Prix

WWKS Toruń.

                                               Zapraszamy

                                       Zarząd WWKS TORUŃ

mailto:arek_gosc@poczta.onet.pl


    Załącznik nr 1 – mapa dojazdu do miejsca zbiórki   




