KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
58 ZAWODÓW o ”PUCHAR DUNAJCA” im. Profesora Bronisława
Romaniszyna
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
na zlecenie Zarządu Głównego PZW
organizuje w dniach 28 – 30 maja 2021 r. III - turowe zawody w dyscyplinie muchowej
w kategorii seniorów i juniorów, zaliczane do GRAND PRIX Polski.
Baza zawodów mieścić się będzie w Pensjonacie „JURKOWSKI”
os. Równe 1, 34 - 452 Ochotnica Dolna .
e-mail: jurkowski@ns.home.pl http://www.jurkowski.com.pl/
Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r z późniejszymi zmianami w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
oraz z wytycznymi i zaleceniami Głównego Kapitanatu Sportowego Zawodnicy zobowiązani są
posiadać Licencje Sportowca oraz aktualne badania lekarskie. Zawody zostaną rozegrane na „Żywej
Rybie”. Prawo startu w zawodach mają drużyny i zawodnicy indywidulni zgodnie z zapisami ZOSW.
Juniorzy są zobowiązani posiadać OBOWIĄZKOWO opiekuna (podanego w zgłoszeniu).
Na terenie bazy zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszenia się w podkutych butach.
Sponsor zawodów: CADDIS
Zawody odbędą się na rzekach Dunajec i Czarny Dunajec.
Sektor A - od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku nad Dunajcem do ujścia potoku Ochotnica
( OS Górny )
Sektor B – od ujścia potoku Ochotnica ( koniec OS –u ) do miejscowości Kadcza – 100 m poniżej
mostu
Sektor C - początku muru oporowego w Gołkowicach do ujścia małego potoku Barczynka na lewym
brzegu – 600 m poniżej progu w Podegrodziu
Sektor J (juniorzy)- rz. Czarny Dunajec odcinek No Kill, łowisko rezerwowe rz. Mszanka
Sektor rezerwowy – Dunajec od złączy w Nowym Targu do 1000 m poniżej mostu w Harklowej.
Ryby punktowane na zawodach:
Kleń oraz pstrągi, wymiar do punktacji 25 cm
Na terenie zawodów w dniach 24 maja do 28 maja 2021 r. włącznie wędkowanie zabronione pod
rygorem dyskwalifikacji dla uczestników zawodów / zawodnik, trener, kierownik drużyny /.
Na treningu obowiązuje posiadanie składki na wody Okręgu PZW Nowy Sącz.
Łowiska Treningowe:
Rzeka Biały Dunajec,

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Grajcarek w
miejscowości Szczawnica do mostu drogowego w miejscowości Krościenko,
Rzeka Dunajec od Mostu Św. Kingi w Starym Sączu do ujścia Popradu
Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników w związku z panującą pandemią organizator nie
zapewnia wyżywienia, noclegu ani transportu na stanowiska.
Z opłaty startowej zostaną pokryte m.in. niezbędne koszty do przygotowania i przeprowadzenia
zawodów, zezwolenia na wędkowanie na OS Dunajec, koszt obsługi sędziowskiej, znaczki
okolicznościowe dla zawodników, puchary oraz dyplomy.
Obowiązują wszystkie obostrzenia wynikające z państwowych przepisów o zwalczaniu koronawirusa, w
związku z powyższym organizatorzy rezygnują z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów. Każdy
senior zawodnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia (telefon, aparat fotograficzny)
obsługującego karty mikro SD do wykonywania zdjęć złowionych ryb. Sposób dokumentowania
złowionych ryb: Przed turą zawodów każdy zawodnik otrzymuje miarkę z oznaczeniem tury zawodów,
kartę startową i kartę mikro SD. Karty pamięci dostarcza organizator. Zawodnik zobowiązany jest do
sprawdzenia poprawności funkcjonowania karty pamięci w swoim urządzeniu. Zawodnik (nie
dopuszcza się pomocy/udziału osób trzecich) po podebraniu ryby wykonuje fotografię ryby na miarce z
ustawioną datą i godziną. Zdjęcie na miarce wykonujemy kładąc rybę na prawym boku z pyszczkiem
skierowanym w kierunku „0” na miarce i płetwą grzbietową u góry zdjęcia, tak by widoczny był wynik
pomiaru i cała ryba. Następnie uwalnia rybę i wpisuje wymiar do karty startowej oraz robi zdjęcie karty.
Sekwencja zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Zdjęcia niewyraźne, nie obejmujące całej
ryby itp. spowodują niezaliczenie wyniku. Podczas łowienia podbierak (siatka) musi być trzymana poza
wodą, nie dotyczy podbierania ryby i wykonania zdjęcia. W przypadku złego obchodzenia się ze
złowiona rybą, przyjęcia pomocy osoby postronnej podczas dokumentowania połowu zawodnik
zostanie ukarany upomnieniem, niezaliczeniem złowionej ryby lub dyskwalifikacją w zawodach. Film
instruktarzowy: https://www.youtube.com/watch?v=jpigaLU4bio
Po zakończeniu tury zawodnik zobowiązany jest do zdania karty startowej i karty pamięci, uszkodzenia
kart obciążają zawodnika. Odbiór i zdanie kart w miejscach określonych na mapce (mapa wskazana
będzie w komunikacie nr 2) lub w bazie u organizatora.
Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:
Z.Pełka – s. główny, D. Chlebek – z-ca s. gł. , Sz. Obrzut – s. sekretarz, R. Kulig, M.Rut, A.Gajewski,
M.Krupa – sędziowie sektorowi.
Opłata Startowa Seniorzy:
Opłata Startowa Juniorzy

260 zł
200 zł

Opłatę należy przekazać na nasze konto:
nr 20 1240 4748 1111 0000 4876 4650 w terminie do dnia 24 maja 2021 r.

UWAGA:

PROSIMY O NADESŁANIE PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ZAWODACH
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 23 maja 2021 r. NA ADRES:
Okręg P Z W Nowy Sącz
ul. Inwalidów Wojennych 14
33 - 300 NOWY SĄCZ
http://www.pzwns.info.pl/

biuro@pzwns.info.pl

Honorowane będą tylko zgłoszenia na karcie opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW.
Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie ponoszą koszty
na równi z pozostałymi. Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę.

PROGRAM ZAWODÓW
Piątek –28 .05.2021
od godz. 16.00 - 18.00- rejestracja zawodników telefoniczna
19.00 - otwarcie zawodów, odprawa, losowanie (online), szczegóły zostaną
podane w komunikacie nr 2

Sobota - 29.05.2021
6.30
8.00
8.30
11.30

-

8.00
8.30
11.30
12.30
14.00
15.30
16.00
19.00
20.00

- wydawanie kart w punktach na sektorach
- czas na przygotowanie na stanowisku
- I TURA ZAWODÓW
- zdawanie kart
- ogłoszenie wyników I tury
- wydawanie kart na II turę
- czas na przygotowanie na stanowisku
- II TURA ZAWODÓW
- zdanie kart w punktach na sektorach
- ogłoszenie wyników II tury

14.00
15.30
16.00
19.00
21.00

-

6.30
8.00
8.30
11.30
14.00

Niedziela - 30.05.2021
8.00 - wydawanie kart w punktach na sektorach
8.30 - czas na przygotowanie na stanowisku
11.30 - III TURA ZAWODÓW
12.30 - zdanie kart w punktach
14.30 - ogłoszenie wyników - zakończenie zawodów

Program z przyczyn organizacyjnych może ulec zmianie. 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

