KOMUNIKAT O ZAWODACH WĘDKARSKICH
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Ośrodków Szkolno – Wychowawczych woj. lubelskiego
Hrubieszów 2018
I.

Postanowienia ogólne :

1. Organizatorem zawodów jest Koło Ekologiczno-Wędkarskie przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. prof. Z. Sękowskiej w PZPSW w
Hrubieszowie;
2. Zawody organizowane są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - uczniów
i wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych
województwa lubelskiego;
3. Termin zawodów ustala się zawodów na dzień 18 maja 2018 r. Rozpoczęcie
zawodów - godz. 10.00. Zbiórka zawodników na miejscu rozgrywania zawodów:
Zbiornik "Śluza" na Kanale Ulgi w Hrubieszowie;
4. Komunikat o zawodach publikowany jest na stronie internetowej Powiatowego
Zespołu
Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w
Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl oraz wysłany wyłącznie pocztą elektroniczną do
Ośrodków Szkolno - Wychowawczych na terenie woj. lubelskiego.
5. Zgłoszenia drużyn do zawodów przyjmowane są do dnia 15 maja 2018 r. do
godz. 15.00. Zgłoszenia można przesłać:
 pocztą tradycyjną na adres:
PZPSW w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów,
 faxem pod nr 84 696 24 55
 pocztą elektroniczną na adres: pzpsw@pzpswhrubieszow.pl
6. W trakcie zawodów zawodnicy otrzymują jeden ciepły posiłek po zakończeniu
zawodów oraz kanapki i napoje przed ich rozpoczęciem.
7. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Gospodarz - PZPSW w Hrubieszowie.
8. Koszty przejazdu dzieci i opiekunów na zawody pokrywają Ośrodki, które
delegują poszczególne swoje reprezentacje i ich opiekunów.
II.

Patronaty:









Wicestarosta Hrubieszowski - Anna Frączek;
Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Tomasz Zając;
Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego "Wiadomości Wędkarskie";
Ruch na rzecz wędkarstwa osób niepełnosprawnych - Wędkarze bez Barier;
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu;
Koło PZW "Pogranicze" w Dołhobyczowie;
Koło PZW Hrubieszów Miasto;
Dyrektor PZPSW w Hrubieszowie.

III.

Cel zawodów
1. Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży
niepełnosprawnej jako jednej z form rekreacji, czynnego wypoczynku
i aktywnego obcowania z przyrodą;
2. Integracja osób niepełnosprawnych uprawiających sport wędkarski;
3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Ośrodkami;
4. Popularyzacja działalności Polskiego Związku Wędkarskiego jako organizacji
proekologicznej.

IV.

Uczestnictwo w zawodach

1. W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno –
Wychowawczych z terenu woj. lubelskiego;
2. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna.
3. Drużyna liczy trzech zawodników (bez względu na wiek) uczniów SOSW;
4. W zawodach nie przyznaje się dodatkowych preferencji (punktów
handicapowych) ze względu na określoną niepełnosprawność, które określa
Regulamin Zawodów Wędkarskich Osób Niepełnosprawnych Polskiego Związku
Wędkarskiego;
5. Punktowane są trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej i sześć
pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej;
6. Zawodnicy biorący
z opiekunem.
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7. Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodzica lub prawnego
opiekuna na uczestnictwo w zawodach;
8. Stanowiska wędkarskie losowane są dla drużyny, tak aby zawodnicy pozostawali
pod nadzorem opiekuna i przydzielonego sędziego stanowiskowego;
9. Dozwolona jest pomoc opiekuna lub przydzielonego sędziego stanowiskowego
w zakresie przygotowania stanowiska (w tym wędek), zanęty, zakładania
przynęty i podbierania złowionych ryb.
V.

Regulamin zawodów

Przepisy ogólne:
1. Zawody będą rozgrywane w jednej turze trwającej 2 godziny;
2. Po wejściu na stanowiska zawodnicy będą mieli 0,5 godz. na przygotowanie do
zawodów (przygotowanie zanęty i stanowiska do zawodów);

3. Zawodnicy łowią na jedną wędkę składającą się z wędziska, żyłki (może być na
kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka;
4. W zawodach dozwolone jest łowienie ryb wyłącznie na przynęty naturalne;
5. Ilość zanęty ogranicza się do masy 3 kg (trzech kilogramów);
6. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę wędkarską rozpiętą na
obręczach (minimum 2 obręcze) do przechowywania ryb w stanie żywym;
7. Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie. Podczas zawodów na
łowione ryby nie obowiązują wymiary ochronne, okresy ochronne oraz limity
ilościowe.
8. Organizator nie zapewnia sprzętu wędkarskiego;
9. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez Komisję Sędziowską, ryby będą
wypuszczone do wody
10. Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie
czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą) i przekazuje organizatorowi.
Punktacja:
Za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt. Punkty przyznawane
będą za ogólną wagę złowionych ryb w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji
drużynowej zliczane są punkty wszystkich członków drużyny.
VI.

Nagrody

Nagrodami w zawodach są: puchary i dyplomy za miejsca I - III zajęte drużynowo,
dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I - VI zajęte indywidualnie.
Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy nie zajęli miejsc punktowanych otrzymują
upominki wędkarskie (tzw. nagrody pocieszenia);
VII.

Teren zawodów

Terenem zawodów jest Zbiornik na Kanale Ulgi w miejscowości Hrubieszów od
strony ul. Działkowej.

Zbiornik jest zbiornikiem sztucznym (tzw. Śluza) powstałym poprzez zalanie
naturalnego obniżenia terenu spiętrzonymi wodami rzeki Huczwy doprowadzonymi
poprzez tzw. Kanał Ulgi. W zbiorniku znajdują się ryby spokojnego żeru naturalnie
występujące w rzece Huczwie, głównie: leszcz, krąp, ukleja, lin, karaś srebrzysty i
pospolity, karp, a z ryb drapieżnych przede wszystkim okoń, jazgarz, szczupak.
Zbiornik porasta naturalna roślinność wodna, co wymaga przygotowania stanowisk
przez organizatora i może utrudniać wędkowanie. Brzegi zbiornika łagodne i
wyprofilowane.
Mapa sytuacyjna terenu zawodów:

VIII.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Komunikacie , a dotyczących
rozgrywanych zawodów decyzję podejmuje Komisja Sędziowska powołana przez
Dyrektora PZPSW w Hrubieszowie, a w przypadku protestów - Sędzia Główny
zawodów.

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:
…………...............……………………………………..........…................………………
(imię i nazwisko, klasa)
w Zawodach wędkarskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych województwa lubelskiego - Hrubieszów 2018
organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych
w Hrubieszowie w dniu 18 maja 2018 r.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Komunikatem organizatora dot. warunków
przeprowadzenia zawodów i został on przeze mnie zaakceptowany.
telefon kontaktowy:
…………….......……………

………………………..……………………….…………………….
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

..........................................

........................................

/ pieczątka SOSW /

/data/

KARTA

ZGŁOSZENIA

SOSW w ........................................................................................................................
zgłasza udział drużyny do uczestnictwa w:
Zawodach Wędkarskich
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Ośrodków Szkolno – Wychowawczych
woj. lubelskiego - Hrubieszów 2018

Lp.

Nazwisko i imię
zawodnika

Data urodzenia

1
2
3

Kierownik drużyny / opiekun
...........................................................................................................

...............................................................
/pieczątka i podpis dyrektora/

