
Miejsce
kanał Ulgi w Gorzowie Wielkopolskim,

Termin
17.10.2014 – 19.10.2014,

Opłaty
na czas zawodów, a także piątkowy trening, zawodnicy są zwolnieni
z opłat za korzystanie z łowiska.

POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO
PLWS

Finał
Polskiej Ligi Wędkarstwa Spławikowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Organizatorzy:
− Koło nr 8 „Kolejarz” Gorzów Wielkopolski
− Klub „Dorado Gorzów”

Patronat mediany:      wedkarskirelaks.pl     gorek-gliny.pl
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1) 17.10.2014 (piątek) – trening nieobowiązkowy

2) 18.10.2014 (sobota):

 7:00 – 7:15 – zbiórka zawodników, potwierdzenie obecności oraz serwis kawowy

 7:15 – 7:30 – otwarcie zawodów, omówienie regulaminu

 7:30 – 7:45 – dojazd na sektory

 7:45 – 8:00 – losowanie stanowisk

 8:00 – 8:15 – dojazd na stanowiska

 8:15 – I sygnał wejście na stanowiska

 8:30 – kontrolne sprawdzanie zanęt i robaków

 10:05 – 10:15 – II sygnał nęcenie ciężkie

 10:15 – III sygnał – rozpoczęcie zawodów

 14:10 – IV sygnał – 5 minut do końca zawodów

 14:15 –  V sygnał – koniec zawodów

 15:30 – posiłek, ogłoszenie wyników I tury zawodów

3) 19.10.2014 (niedziela):

 7:00 – 7:15 – zbiórka zawodników, potwierdzenie obecności oraz serwis kawowy

 7:15 – 7:30  – otwarcie II tury zawodów, omówienie regulaminu

 7:30 – 7:45  – dojazd na sektory

 7:45 – 8:00  – losowanie stanowisk

 8:00 – 8:15  – dojazd na stanowiska

 8:15  – I sygnał wejście na stanowiska

 8:30  – kontrolne sprawdzanie zanęt

 10:05 – 10:15  – II sygnał nęcenie ciężkie

 10:15  – III sygnał - rozpoczęcie zawodów

 14:10  – IV sygnał - 5 minut do końca zawodów

 14:15  – V sygnał – koniec zawodów

 15:30  – posiłek, ogłoszenie wyników zawodów

 16:00  – wręczenie nagród, losowanie upominków, o�cjalne zakończenie zawodów

Harmonogram zawodów:
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Kanał Ulgi w Gorzowie Wielkopolskim,

to łowisko o zróżnicowanym rybostanie. Rybą dominującą w łowisku jest płoć, krąp i leszcz.

W postaci bonusów zdarzają się również liny i karasie. Aktualnie głębokość w okolicach

9-13 metra to 1,1 – 1,5 metra.

Podczas zawodów dominującą metodą jest tyczka, ale batem również można zrobić dobry wynik.

Rzadziej zawodnicy posługują się matchówką, ale tą metodą także można osiągnąć wysokie miejsce.

Brzeg kanału jest łagodny, a dojazd do wszystkich stanowisk nie stanowi problemu.

Zakup robaków

W żywy towar nad wodą zaopatruje sklep DORADO – Waldemar Kryński

Tel: (0-95) 723 02 31, kom.: 602 273 518

http://sklepwedkarskigorzow.pl/kontakt/

Opis łowiska:



Wpłaty na konto organizatora:
Startowe w kwocie 300zł za drużynę prosimy przekazywać na konto,

najpóźniej do dnia: 14.10.2014r .

Dane konta bankowego:

Bank PKO BP Nr rachunku: 62 1020 1954 0000 7502 0069 3366

Jakub Kowańdy, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski

W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska zawodników.

Jeśli drużyna chce zakupić obiad dla osób towarzyszących to proszę zrobić to w ramach tego

samego przelewu – koszt dodatkowego posiłku (sobota i niedziela) 32zł.

Informujemy, że w razie nieobecności drużyny opłata startowa nie będzie zwracana.

Zasady wędkowania, warunki techniczne, komisja sędziowska:

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasy�kacji drużynowej, zgodnie

z obowiązującymi Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwali�kowanego

oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 

Zawody odbędą się w trzech sektorach, które zostaną opublikowane na mapce

tydzień przed �nałem PLWS.

Skład sędziowski:

Sędzia główny – Marek Przybylski

Sędzia sekretarz – Piotr Krawczyk

Sędziowie sektorowi – Jakub Kowańdy, Andrzej Miszczyk i Krzysztof Rajtar

Sędziowie wagowi – Łukasz Modlitowski, Łukasz Kościukiewicz i Michał Walentynowicz
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Nagrody i sponsorzy:
Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną dwie uniwersalne,

klasowe tyczki Mivardi 5000 ufundowane przez �rmę Niwa – www.niwa�shing.pl

– o�cjalnego dystrybutora Miavrdi w Polsce i producenta zanęt wędkarskich Zbigniewa Milewskiego.

Za pierwsze miejsce w klasy�kacji drużynowej 3 „paki” Tyczki Tubertini Extreme Carp

o łącznej wartości 9000zł ufundowane przez �rmy Sport-Fishing.pl – o�cjalnego dystrybutora Tubertini

w Polsce oraz Górek-Gliny.pl 

Ponadto rozlosowane zostanie wiele cennych nagród ufundowanych przez pozostałych

sponsorów �nału PLWS:

Niwa�shing.pl

Sport-�shing.pl

Sklep.gorek-gliny.pl

Matchpro.pl

TRAPER

Gut-Mix

Kiwok.pl

Wegetarianin.pl

Krawiectwoewa.pl

HAK

Sensas Polska

Sars.pl

Shark.sklep.pl
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Mapa dojazdowa:
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