LP

zawody i imprezy organizowane przez SRRiOŚ

terminy/uwagi

1 zawody spławikowe otwarcie sezonu - 1 wędka

18_04 zbiórka i losowanie 06:00 start od 07:15 koniec 11:15

2 zawody spinningowe - na zywej rybie

8_05 zbiórka od 05:30 start od 06:00 koniec 10:00

3 feeder

23.05 zbiórka i losowanie 08:00 start od 09:15 koniec 14:15

4 dzień dziecka - staw obok pałacu

30.05
I tura zapisy od 06:15 do 06:30 start od 07:00 koniec 08:30
II tura zapisy od 08:30 do 09:00 start od ok. 09:30 koniec ok. 11:00

5 zawody spławikowe - 1 wędka

05_06 zbiórka i losowanie 05:45 od 07:00 koniec 11:00

zawody nocne dla członków Stowarzyszenia na zapisy do 28_06
6 - dwie wędki metoda spławikowo gruntowa

02_07 zbiórka 16:00 start godz 18:00 do 04_07 godz 09:00

7 zawody/spotkanie rodzinne dla członków stow. - 2 wędki (spł lub grunt) na zespół

25_07 zbiórka i losowanie od 07:00 start od 08:15 koniec 12:15

8 zawody spławikowe - 1 wędka

19_09 zbiórka i losowanie 06:30 start od 07:45 koniec 11:45

9 feeder

09.10 zbiórka 08:00 start od 08:30 koniec 12:30

10 zawody spinningowe o puchar Prezesa Stow. - na żywej rybie

11_11 zbiórka od 07:00 start od 07:30 koniec 11:30

11 zawody karpiowe na zapisy max 15 zespołów

termin do ustalenia

wszystkie zawody (oprócz 30.05) na zapisy najpóźniej do czwartku przed zawodami - osoby niezapisane nie biorą udziału w zawodach
łowiska wyznaczone będą w dniu zawodów - w przypadku zawodów spławikowych i spławikowo gruntowych
obowiązuje max 2 kg gotowej zanęty na zespół
w przypadku wszystkich zawodów obowiązuje konieczność posiadania siatki wędkarskiej o dł. minimum 2,5 m do przechowywania ryb w wodzie

inne imprezy

terminy/uwagi

1 energetyk

04_07 spławik-grunt ENERGETYK

2 energetyk

02_10 spinning ENERGETYK

3 energetyk

23_10 spinning ENERGETYK

4 triathlon - zakaz wędkowania w basenie głównym łowiska

brak terminu

