Komunikat
Towarzyskich Zawodów Spławikowych i Feederowych
o Puchar Zarządu
Koła PZW Nr 23 ,,IKAR” Radom
w kategorii Seniorów
1.
Data.
Zawody rozegrane zostaną w dniach 22 i 23 sierpnia 2020 r. w dwóch niezależnych od
siebie turach – popołudniowej – spławikowe i porannej – feederowe.
2.
Miejsce.
Zajazd Rybacki ,,Złoty Karpik” w m. Kosów.
3.
Dojazd do Biura Zawodów.
Biuro zawodów znajdować się będzie pod wiatą w Zajeździe Rybackim ,,Złoty Karpik”.
4.
Zgłoszenia.
Prawo startu w zawodach mają członkowie Koła – seniorzy.
Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie udziału członkom Zarządu Koła osobiście,
e-mailem lub telefonicznie oraz w Salonie Wędkarskim KAROLA w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00. Zgłoszenia należy dokonywać
oddzielnie, zarówno na zawody spławikowe i feederowe. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5.
Zasady finansowania zawodów.
Opłata startowa w wysokości 15 złotych za każdą turę przyjmowana będzie w dniu
zawodów na miejscu.
6.
Regulamin zawodów.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z: ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW”
na żywej rybie. w formule towarzyskiej, tzn:
22.08.2020 r. – zawody spławikowe – obowiązuje jedna wędka typu tyczka, bat, match
– nęcenie wyłącznie z ręki, procy i kubka – czas trwania tury – 4 godziny.
23.08.2020 r. – zawody feederowe – obowiązuje jedna wędka typu feeder klasyczny,
method feeder – nęcenie wyłącznie z ręki, procy i koszyczka zanętowego – czas trwania
tury – 5 godzin.
Program zawodów.
22.08.2020 – tura spławikowa
11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00

– zbiórka uczestników pod wiatą,
– potwierdzenie zgłoszeń,
– odprawa i losowanie stanowisk,
– przygotowanie do zawodów spławikowych,
– zawody spławikowe,
– ważenie ryb, obliczanie wyników zawodów spławikowych,
– gorący posiłek pod wiatą,
– ogłoszenie wyników zawodów spławikowych.

23.08.2020 – tura feederowa
06.00 – 06.15
06.15 – 08.00
08.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00

– odprawa i losowanie stanowisk,
– przygotowanie do zawodów feederowych,
– zawody feederowe,
– ważenie ryb, obliczanie wyników zawodów feederowych,
– gorący posiłek pod wiatą,
– ogłoszenie wyników zawodów feederowych.
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