Komunikat organizacyjny nr 2

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE TEAMÓW DLA
SŁUŻB MUNDUROWYCH JEZIORO ORZYSZ 2022
Informujemy, że Zarząd Główny PZW wraz z Głównym Kapitanatem Sportowym PZW przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Orzyszu, sponsora głównego firmy MIKADO
organizuje w dniach 7-9 października 2022 r. na Jeziorze Orzysz, OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY
SPINNINGOWE TEAMÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH 2022.
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Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie na oficjalnej karcie zgłoszeń
w
nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2022 na adres mailowy: sportpzw@zgpzw.pl
Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 560 zł brutto od teamu. Opłatę startową należy wpłacić
na konto: 47 1240 6218 1111 0000 4611 2127 w tytule: „nazwa teamu oraz spinningowe
teamowe służb mundurowych Orzysz 2022”
Potwierdzenie wpłaty na zawody oraz dane do wystawienia faktury należy przesłać mailem na
adres: sportpzw@zgpzw.pl
Dane do faktury należy uzupełniać na karcie zgłoszeniowej do zawodów.
Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą
uczestniczyć w zawodach organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.
Sposób dokumentowania złowionych ryb:
Przed turą zawodów każdy zawodnik otrzymuje miarkę z oznaczeniem tury zawodów i kartę
startową. Zawodnik po podebraniu ryby wykonuje fotografię ryby i wysyła ją przy użyciu
aplikacji xTraMarlin (xtramarlin.pl) ewentualnie przez wiadomość MMS do sędziego. Nie
dopuszcza się udziału/pomocy osób trzecich przy wykonywaniu fotografii. 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
uwalniamy rybę i wpisujemy wymiar do karty startowej oraz robimy zdjęcie karty. Sekwencja
zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Zdjęcia niewyraźne, nieobejmujące całej ryby
itp. spowodują niezaliczenie wyniku. Wykonywane zdjęcia powinny być pod kątem 90°.
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 /spoza teamu/ postronnej podczas dokumentowania połowu, team zostanie
ukarany upomnieniem, niezaliczeniem złowionej ryby lub dyskwalifikacją w zawodach.
Poglądowy film z mierzenia ryb znajduje się tutaj: Mierzenie ryb na zawodach - YouTube
Po zakończeniu tury zawodnik zobowiązany jest do zdania karty startowej i miary. Odbiór,
zdanie kart i miarek odbywa się w miejscu zbiórki.
Zezwolenia wędkarskie dla uczestników zapewniają Organizatorzy.

Do startu w zawodach upoważnionymi jednostkami są:
Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Izba CelnoSkarbowa, Urząd Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Państwowa Straż Rybacka, Społeczna
Straż Rybacka, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego,
Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna. Dotyczy funkcjonariuszy w służbie czynnej oraz w stanie
spoczynku.
9. Główna Komisja Sędziowska:
a) Sędzia główny – Artur Kalinowski
b) Sędzia sekretarz – Tadeusz Potasiński.
10. Kontakt do organizatorów:
a) Grzegorz Wrzesień tel. 504 250 990, e-mail: g.wrzesien@zgpzw.pl
b) Zespół Sportu i Młodzieży ZG PZW Wojciech Kamiński tel.698 295 227,
e-mail: sportpzw@zgpzw.pl
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Harmonogram
Piątek 07.10.2022
9:00-11:00 - przyjazd i rejestracja zawodników
11:30-16:00 - oficjalny trening
17:00 - czas dla mediów
18:00 - ognisko integracyjne
Sobota 08.10.2022
8:00 - zbiórka zawodników na przystani ul. Leśna 13 Orzysz
8:30 - wypłynięcie zawodników
9:00-16:00 - I tura zawodów
16:30 - ciepły posiłek, ogłoszenie wyników I tury zawodów
17:00 – Hala MOSiR oficjalne ważenie zawodników walczących na Gali Angels of Glory
18:00 - koncert Orkiestry Wojska Polskiego
Niedziela 09.10.2022
7:00 - zbiórka zawodników na przystani ul. Leśna 13 Orzysz
7:30 - wypłynięcie zawodników
8:00-15:00 - II tura zawodów
15:30 - ciepły posiłek
17:00- Hala MOSiR Uroczysta Gala Sportów Walki Angels of Glory, oficjalne ogłoszenie wyników
zawodów, dekoracje dla wygranych

