
REGULAMIN
                            Patronat honorowy:     

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski                           
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  Marian Szkudlarek

Organizatorzy:

Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
przy współpracy: Powiatu Poznańskiego; Gminy Swarzędz; Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego;  Gospodarstwa
Rybackiego „Bogucin” Spółka z o.o.; PZW Koło Miasto Swarzędz.

                                                                               

Miejsce oraz czas trwania

Swarzędz – Jezioro Swarzędzkie 9.09.2018r. w godz. 6.15 – 14.00

Kierownictwo zawodów:

                           Kierownik    -  Eugeniusz    JACEK

                   Z-ca kierownika – Stanisław  KURMAN  

                     Kwatermistrz   - Barbara     IDCZAK

Warunki uczestnictwa:

W  zawodach  biorą  udział  honorowi  dawcy  krwi,  członkowie
Klubów HDK PCK oraz Stowarzyszeń Krwiodawców. Każdy Klub
może zgłosić jedną drużynę.

1. Drużyna składa się z 4 osób!!! w tym kapitan.

2. Każdy zawodnik łowi na jedną wędkę ze spławikiem; może
posiadać i używać dowolną ilość wędek przygotowanych na
brzegu.

3. Każdy zawodnik powinien posiadać:

 buty wędkarskie tzw. wodery sięgające do bioder ze
względu na utrudniony dostęp do łowiska,

 przynęty i zanęty,   

4. Do punktacji nie zalicza się uklei.

5. Zbiórka uczestników zawodów na przystani wodnej SCSiR
w Swarzędzu o godz.     6.15.

6. Dojazd uczestników na koszt własny.

W  przypadku  przyjazdu  na  zawody  samochodem  należy
zaparkować  na  parkingu  przy  targowisku  „Bazar”  w
Swarzędzu,  ul.  Zamkowa.  Następnie  idąc  pieszo  za
„Bazarem” skręcić w lewo i zejść schodami po skarpie na
dół nad przystań SCSiR. 

7. Darowiznę na zawody w wysokości  15 zł.  od osoby wraz
z kartą zgłoszenia należy dostarczyć/dosłać do 20.08.2018r. 



8. Kartę  zgłoszenia  można  przysłać  mailowo  na  adres:
eugeniuszjacek.1@wp.pl lub  pocztą  na  adres:  Eugeniusz
JACEK, 62-020 Swarzędz Os. Kościuszkowców 27/9

Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowy harmonogram przebiegu zawodów przedstawi
sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów.

2. Organizatorzy i sędzia główny mają prawo przedłużyć lub 
skrócić czas zawodów. 

3. Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja 
drużynowa  i indywidualna.

4. Ubezpieczenie uczestnicy na czas trwania zawodów 
załatwiają we własnym zakresie.

5. Darowiznę należy wpłacić w kasie WOO PCK w Poznaniu 
z zaznaczeniem „Klub HDK PCK Swarzędz - zawody 
wędkarskie”.

6. Darowiznę również można wpłacić na konto:

Polski Czerwony Krzyż WOO 

       61 – 563 Poznań

ul. Górna Wilda 99 A/B

               Bank Zachodni WBK S. A. 

      nr. konta: 20 1090 1359 0000 0000 3501 8269

z dopiskiem:  „Klub HDK PCK Swarzędz - zawody 
wędkarskie”.

7. W wypadku wpłaty na konto (nie będą przyjmowane 
wpłaty na miejscu zawodów) należy wraz z listą 
uczestników przysłać ksero wpłaty. Na kopertach prosimy 
również dopisać „zawody wędkarskie”.

8. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują posiłek a 
najlepsi puchary i nagrody.

9. Zawodnicy startujący w drużynie biorą jednocześnie udział 
w klasyfikacji indywidualnej.

10. Kontakt z organizatorem: e-mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl;
telefon komórkowy: 727-923-641.

11. Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów. 

Regulamin XV Ogólnopolskich
zawodów w wędkarstwie

spławikowym dla członków Klubów
HDK PCK i Stowarzyszeń

                     



                    

                    Swarzędz  9 wrzesień 2018 r. 

                        


