Komunikat
Towarzyskich Zawodów Spławikowych
„Otwarcie Sezonu 2019”
Koła PZW Nr 23 ,,IKAR” Radom
w kategorii Seniorów, Juniorów i Kadetów.
1. Data.
Zawody rozegrane zostaną w dniu 28 kwietnia 2019 r. w jednej turze.
2. Miejsce.
Kanał Stężycki.
Rezerwowo – zbiornik Jastrząb.
3. Dojazd do Biura Zawodów.
Biuro zawodów znajdować się będzie przy amfiteatrze w m. Stężyca.

4. Zgłoszenia.
Prawo startu w zawodach mają członkowie Koła – seniorzy, juniorzy i kadeci.
Warunkiem startu w zawodach jest opłacona składka na 2019 r. oraz zgłoszenie
udziału członkom Zarządu Koła osobiście, telefonicznie, e-mailem lub w sklepie
wędkarskim KAROLA, ul. Miła 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia
2019 r. do godz. 16:00.
5. Zasady finansowania zawodów.
Opłata startowa w wysokości 15 złotych przyjmowana będzie w dniu zawodów na
miejscu.
6. Regulamin zawodów.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z: ,,Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego
PZW”http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw201
9_cz_ii2_splawik.pdf oraz ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” –
na żywej rybie.

7. Program zawodów.
28.04.2019 r.
07.00

– zbiórka uczestników nad wodą,

07.00 – 07.10

– potwierdzenie zgłoszeń,

07.10 – 07.30

– odprawa i losowanie stanowisk,

07.30 – 09.30

– przygotowanie do zawodów,

09.30 – 13.30

– zawody,

13.30 – 14.00

– ważenie ryb i obliczanie wyników,

14.00 – 15.00

– gorący posiłek,

15.00 – 15.30

– ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie zawodów.

8. Ochrona danych osobowych.
Informuję, że zgłoszenie zawodników na zawody jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na zamieszczenie swoich imion i nazwisk na listach startowych
zawodów oraz zdjęć publikowanych przez nas na stronie internetowej i fb Koła.
Jest ono równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami,
dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Okręgu
PZW w Radomiu, zgodnie z przepisami RODO, umieszczonymi na stronie
internetowej http://pzwradom.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany
terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.
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