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KOMUNIKAT
Zarzą Koła PZW nr 34 w Komorowie
Zarząd
Organizuje w dniu 15 KWIETNIA 2018 roku
XIV Otwarte Zawody Spinningowe – towarzyskie
O „Puchar Wójta Gminy Wąsewo – Pstrąg
ąg 2018
2018”
USTALENIA:
 Zawody odbędą się w dniu 15 KWIETNIA br. / NIEDZIELA / na łowisku:
łowisku Przyborowie - Gmina
Wąsewo;
 Zawody zostaną przeprowadzone na żywej rybie, w jednej turze;
Zawodnicy powinni posiadać siatki do przetrzymywania ryb oraz podbierak i przymiar dla
własnej kontroli wymiaru;
 W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zgłoszeni przez Koła i indywidualnie w terminie
do dnia 9 KWIETNIA br. / zawodnicy niepełnoletni muszą posiadaćć oświadczenie
oś
Rodzica lub prawnego
awnego opiekuna – wyrażające zgodę na udział dziecka w zawodach/;
 Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
kolejno zgłoszeń;
Zgłoszenia z Kół i indywidualnie należy
nale przekazać telefonicznie na kom. 606 669 095 do
kol. Lech CZUDOWSKI, potwierdzając
potwierdzaj
zgłoszenie dowodem wpłaty, z Kół mile widzianelisty
widziane
zawodników - email – l.czudowski61@wp.pl;
l.czudowski61@wp
 Dopuszcza się spodniobuty i brodzenie do wysokości
ci butów biodrowych /woderów/;
 Do klasyfikacji zaliczane będą
ędą tylko złowione pstrągi / wymiar od 25cm / i okonie, warunkiem
zaliczenia okoni /wymiar 20cm/ jest złowienie przynajmniej dwóch /2szt./ pstrągów;
 Wprowadza się całkowity zakaz treningu /połowu/ oraz nęcenia
cenia przed zawodami od dnia
03.04.2018r.do
do dnia zawodów;
 Opłata startowa wynosi 60
0 zł od zawodnika i winna być wniesiona na konto Koła, w razie
nieprzybycia zawodnika, opłata nie będzie
b
zwracana
Bank Spółdzielczy, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 maja 32
90892300080000151520000001
KLASYFIKACJA:
 indywidualna w kat. seniorów i młodzież
młodzie do 18 lat ( trzech najlepszych wyróżnionych
wyró
pucharami za
najdłuższego pstrąga wyróżnienie
żnienie pucharem), wśród
w ród zawodników rozlosowane będą
b
upominki
 Zbiórka i rejestracja zawodników
zawodnikó przy zbiorniku
„Działdowska Połączona”
czona” 15 Kwietnia w godz.
- 6.45 – 7.15
 Odprawa techniczna
- 7.20
 Zawody
- 7.30 – 13.00
0
 Ogłoszenie wyników, wręczenie
ęczenie nagród,
- 13.30 – 14.30
0
ciepły posiłek

ORGANIZATOR

