Ostróda, dnia 19.03.2018
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Wędkarstwie Spławikowym Dziewcząt i Chłopców
w kategorii Igrzysk Dzieci (rocznik 2005 i młodsi) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2002-2004)
I. Cel
1. Popularyzacja wędkarstwa spławikowego wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie indywidualnego i drużynowego mistrza województwa.
II. Termin i miejsce
Zawody odbędą się 08.05.2018 (wtorek) Kanał Ostródzko – Elbląski w okolicach Liwy
 8.30 - zbiórka w Miłomłynie, przy kościele. Przejazd na łowisko
 8.45 – dojazd nad kanał
 9.00 – losowanie stanowisk
 10.30 – 12.30 łowienie
 12.35 – ważenie
 12.50- ognisko
 13.30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW we wszystkich kategoriach , wręczenie nagród.
III. Organizator
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
IV. Współorganizatorzy:
Miasto Ostróda
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
V. Uczestnictwo
1. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły w kategorii Igrzysk Dzieci (rocznik 2005 i młodsi) oraz w kategorii Igrzysk
Młodzieży Szkolnej (rocznik 2002-2004)
VI. Zgłoszenia
Zgłoszenia pisemne należy wysyłać na e-mail jacekkrzekotowski@op.pl , tel. kom 601 784 065 do dnia 30.04.2018.
Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. W przypadku nie potwierdzenia uczestnictwa, szkoła nie zostanie dopuszczona
do zawodów.
VII. Nagrody
W klasyfikacji drużynowej trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy. W klasyfikacji indywidualnej
trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale.
VIII. Punktacja i ocena wyników
1. O kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej decyduje waga złowionych ryb.
2. O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma miejsc (2 chłopców, 1 dziewczynka). Im mniejsza suma
punktów, tym wyższe miejsce drużyny. Jeżeli suma punktów dwóch lub więcej drużyn jest taka sama, to o miejscu
decyduje waga złowionych ryb przez drużynę.
Do ostatecznej interpretacji regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
IX. Postanowienia końcowe
Uczestników obowiązują ważne legitymacje szkolne, lista uczestników wydrukowana z systemu srs potwierdzona przez
dyrektora szkoły i opiekuna oraz oświadczenie opiekuna o zgodzie rodziców. Obowiązuje rejestracja szkoły i zgłoszenie do
zawodów poprzez system rejestracji szkół na stronie srs.szs.pl
Informacji dotyczących regulaminu udziela Dariusz Gergola tel: 604079886
Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przypominamy szkołom biorącym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych realizowanych w ramach Regulaminu
Szkolnych Imprez Sportowych, o obowiązku wniesienia rocznej składki /40 zł/ na cele statutowe Związku.
Szkoły, które do tej pory nie wniosły opłaty, prosimy o wpłatę składki na nasz rachunek bankowy
54 1240 5598 1111 0000 5030 9704
Wiceprzewodniczący W-M SZS
Jacek Krzekotowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Komunikatu Organizacyjnego
REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA IGRZYSK DZIECI I IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W
WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
1. ORGANIZATOR I PARTNERZY IMPREZY:
 Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy
 Szkoła Podstawowa nr1 w Ostródzie
 Miasto Ostróda
 Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
2. CEL IMPREZY:
 Popularyzacja wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu
 Wyłonienie najlepszych wędkarzy w województwie w kategorii dziewcząt i chłopców.
3. TERMIN I MIEJSCE:
 08.05.2018r. wtorek, Kanał Ostródzko – Elbląski w okolicach Liwy
4. PROGRAM ZAWODÓW:
08.05.2018r. wtorek
 8.30 - zbiórka w Miłomłynie, przy kościele. Przejazd na łowisko
 8.45 – dojazd nad kanał
 9.00 – losowanie stanowisk
 10.30 – 12.30 łowienie
 12.35 – ważenie
 12.50- ognisko,
 13.30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW we wszystkich kategoriach , wręczenie nagród
5. REGULAMIN
 Opiekun może pomagać w przygotowaniu do zawodów, po sygnale na łowienie nie wolno przebywać w najbliższym
otoczeniu zawodnika(tylko w nagłych przypadkach),
 Ryby odczepiane są przez zawodnika.
 Zabrania się opiekunom podbierania ryb, trzymania wędki , zanęcania po sygnale na łowienie
 O miejscu zawodnika decyduje waga złowionych ryb.
 Drużynę stanowią 2 chłopców i 1 dziewczynka tej samej szkoły. O miejscu drużyny decyduje suma miejsc (2
chłopców i 1 dziewczynka). Im mniejsza suma punktów , tym wyższe miejsce drużyny. Jeżeli suma punktów kilku
drużyn jest taka sama, to o miejscu decyduje waga złowionych ryb.
 Każdy zawodnik posiada siatkę do przechowywania ryb (min.1,5m długości)
 Łowimy na jedną wędkę
 Ryby po zważeniu wracają do wody
 Łowimy 2 godziny. W razie złych warunków atmosferycznych zawody mogą być skrócone.
6. KOORDYNATORZY PROJEKTU :
 JACEK KRZEKOTOWSKI – tel.: 601784065 e-mail jacekkrzekotowski@op.pl – wiceprzewodniczący W-M SZS
 DARIUSZ GERGOLA - tel: 604079886, adres email:adarka1@wp.pl, udziela wszystkich informacji dotyczących
regulainu, nauczyciel wychowania fizycznego w SP1 Ostróda, prezes ds. sportu w Ostródzkim Towarzystwie
Wędkarskim;
 ANDRZEJ KRZYKOWSKI –tel:602828426, adres email:krzykowskiandrzej@gmail.com, nauczyciel wychowania
fizycznego Szkoły Podstawowej w Miłomłynie. Uczestnik Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w kategorii Igrzysk Dzieci (rocznik 2005 i
młodsi) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2002-2004).
 Każda szkoła ma prawo wystawić max. 3 chłopców i 3 dziewczynki. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą
najlepsze wyniki 2 chłopców i 1 dziewczynki.
 Zawodnicy posiadają dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna)






O zakwalifikowaniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia;
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.04. 2018 r.;
Zawodnicy startują na własne ryzyko, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki;
Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku przez organizatorów;


8. NAGRODY :
 I, II i III miejsce w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców - pamiątkowe medale, drużynowo – puchary.
Nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej.
 Dodatkowa nagroda rzeczowa za największą rybę;
9. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA : kanał ostródzko - elbląski
 Dno dość twarde, w odległości 5-6m od brzegu, głębokość wynosi ok. 1,3 - 2 m.
 W łowisku dominują krąpie, leszcze, płocie, ukleje i okonie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Organizator zapewnia:
 Obsługę sędziowską;
 Pozwolenie na połów ryb w danym akwenie
 Nagrody

