KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY „Pucharu Jeziora Rożnowskiego” w
wędkarstwie spinningowym z łodzi
02-03.10.2021 r
Okręg PZW w Nowym Sączu wraz z Kołem PZW „Zawisza” w Gródku nad Dunajcem
organizuje w dniach 02-03.10.2021 r. zawody w wędkarstwie spinningowym z łodzi w kategorii
seniorów i juniorów (warunkiem utworzenia kategorii jest udział przynajmniej 3 uczestników).
W zawodach prawo uczestnictwa mają 2 osobowe reprezentacje Kół oraz zawodnicy
indywidualni seniorzy oraz juniorzy (maksymalnie 3 drużyny/6 osób/ z Koła Okręgu PZW
Nowy Sącz). Zawody odbędą się na Zbiorniku Rożnowskim. W razie niesprzyjających
warunków (silny wiatr-duża fala) zawody zostaną rozegrane z brzegu. Zbiórka uczestników na
OW Barbara w Gródku nad Dunajcem.
Koszt udziału jednego uczestnika wyniesie około 200 zł (za dwa dni zawodów) i zostanie
szczegółowo sprecyzowany w nocie obciążeniowej po rozliczeniu zawodów. W opłacie
startowej: wynajęcie lodzi, obiady, nagrody, puchary i dyplomy.
Obowiązują wszystkie obostrzenia wynikające z przepisów o zwalczaniu koronawirusa.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach ( po jednej turze każdego dnia)
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z podaniem imiennych składów drużyn/zawodników
indywidualnych oraz ew. posiadania własnej łodzi/pontonu w terminie do dnia 28 września
2021 r. Organizator dopuszcza zgłoszenie większej ilości uczestników i podanie ich na liście
rezerwowej. W przypadku możliwości technicznych, dostępności wystarczającej ilości łodzi
zawodnicy zostaną zakwalifikowani do startu w zawodach. Ostateczna lista startujących
zostanie opublikowana do 30.09.2021. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Drużyny zgłoszone, a nie startujące zostaną obciążone na równi z uczestniczącymi w
zawodach. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak, siatkę do czasowego
przetrzymywania ryb, cumę oraz kapok. Organizator dopuszcza posiadanie swojego silnika
elektrycznego, echosondy oraz swojej lodzi/pontonu min. 2 osobowego (posiadanie lodzi/
pontonu/Uczestnicy muszą bezwzględnie posiadać opłatę na połów ze środków pływających
na wodach PZW w Nowym Sączu.
Wymiary ryb:
Okoń- 18 cm ,szczupak- 45 cm, sandacz- 45 cm, boleń- 40 cm, kleń- 25 cm, jaź- 25 cm
sum- 70cm

Lokalizacja sektorów:
Granica sektorów- przepust pod droga(promenada Gródek nad Dunajcem, pomiędzy
stara stanicą WOPR a OW Barbara- lewy brzeg „Małpiej Wyspy”- końcówka cypla
„Patelnia”)
Sektor A po lewej stronie patrząc od w/w przepustu
Sektor B po prawej stronie patrząc od w/w przepustu
(Mapa na końcu komunikatu)

PROGRAM ZAWODÓW:
02.10.2021 r. (sobota) I tura
6.00- 6:30 – otwarcie zawodów, losowanie, odprawa
6:30 -7.00 – przygotowanie do zawodów
7.00 - 7.30 - wypłynięcie
7.30 - 13.30 - I TURA
13.30 - 14.00 – czas na dopłynięcie do komisji sędziowskiej, zdanie kart startowych, mierzenie
ryb
14.00 - 15.00 – podliczenie wyników, posiłek
Około godz. 15:00 ogłoszenie wyników I TURY, wręczenie pucharów

03.10.2021 r. (niedziela)- II tura
6.00- 6:30 – otwarcie zawodów, odprawa
6:30 -7.00 – przygotowanie do zawodów
7.00 - 7.30 - wypłynięcie
7.30 - 13.30 - II TURA
13.30 - 14.00 – czas na dopłynięcie do komisji sędziowskiej, zdanie kart startowych, mierzenie
ryb
14.00 - 15.00 – podliczenie wyników, posiłek
Około godz. 15:30 ogłoszenie wyników II TURY, wyników końcowych, wręczenie pucharów,
dyplomów oraz nagród

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu, terminu rozgrywania zawodów oraz
w szczególnej sytuacji ich odwołania. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich imion i nazwisk na listach wyników, listach
startowych oraz zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej Okręgu
oraz na profilu Okręgu w mediach społecznościowych.

Mapa poglądowa sektorów:

