
                                                                                        Szczecin,  23.04.2018r.  

 

            Polski Związek Wędkarski 

   Zarządy Okręgów 

Wszystkie 

 

KOMUNIKAT 

 

GRUNTOWE MISTRZOSTWA POLSKI (FEEDER) 

 
 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW organizuje w dniach 15-17 czerwca  2018r. 

GRUNTOWE MISTRZOSTWA POLSKI (FEEDER) 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej zgodnie  

z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego 

Połowu Ryb. Prawo startu mają:  

• Zawodnicy indywidualni sklasyfikowani na miejscach od 1-30 z klasyfikacji ogólnej 

krajowej za ubiegły rok, 

• Aktualny indywidualny Mistrz Polski, 

• Aktualny mistrz i wicemistrz okręgu na dany rok. 

 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, aktualne badania lekarskie, 

podpisane oświadczenie o przynależności klubowej oraz opłacone składki PZW na rok 2018. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego 

zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 16/XII/2017 z dnia 16.12.2017 r. z późniejszymi zmianami. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia  

w sekretariacie zawodów, zgodnie z §2 pkt.2 ppkt.d. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego (Część I ZOSW).  

Druk oświadczenia w załączeniu. 

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora 

tj. puchary, medale, upominki, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu zawodów. Koszt 

uczestnictwa (startowe) wynosi  320 zł od zawodnika, 60 zł od osoby towarzyszącej/trenera (kwota 

zawiera posiłki i napoje w dniach zawodów) (kwoty zawierają podatek VAT). 

 

STARTOWE PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO WRAZ Z IMIENNYM ZGŁOSZENIEM     

W TERMINIE DO 01.06.2018 - NA ZAŁĄCZONYM DRUKU.  

PROSIMY RÓWNIEŻ O PODAWANIE NA KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH DANYCH DO 

FAKTURY. PO WYZNACZONYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 

 

Dane do faktury: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie,  

           ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin, 

 

BANK PEKAO SA, KONTO NR 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 

z dopiskiem MP Feeder Imię i Nazwisko 
 

 

 



 

I.  Komisja Sędziowska: 

 

Sędzia Główny    - Artur Kalinowski 

Z-ca Sędziego Głównego - Stanisław Kowalczyk 

Sekretarz            - Małgorzata Ornat 

Sędziowie sektorowi           -Krzysztof Murawski, Wanda Kowalczyk, Tadeusz    

Żuliński, Marek Jaworski, Zbigniew Gryckiewicz 

 

II.   Charakterystyka łowiska : 

 

Jezioro Sicina w miejscowości Pyrzyce. Dojazd do łowiska jadąc z centrum miasta na 

południe w kierunku miejscowości Lipiany, z ulicy Lipiańskiej należy skręcić przy stacji 

paliw Dall w prawo, droga za stacją paliw prowadzi bezpośrednio do łowiska. 

Jezioro o szerokości do około 100 m, głębokość od 1-2 m, dno piaszczyste, miejscami 

lekko muliste, łowisko posiada dogodny dojazd do każdego stanowiska, na brzegu 

znajduje się 85 pomostów/kładek do wędkowania, wszystkie kładki są identyczne, 

umiejscowione zgodnie z biegiem linii brzegowej, dominującą rybą jest leszcz, inne ryby 

łowione w zawodach: płoć, karp, lin, dominującą metodą łowienia są odległościówka  

i tyczka 13m 

 

III. Informacje dodatkowe: 

 

Trening obowiązkowy odbędzie się w dniu 15.06.2018r. zgodnie z programem zawodów. 

Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach w piątek 15.06.2018r.  

w sekretariacie zawodów. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym 

zakresie. 

Trening w innych dniach poza wyznaczonym możliwy po wykupieniu okresowego zezwolenia 

na amatorski połów ryb zgodnie z informacjami zawartymi na stronie pzwszczecin.com. 

Najbliżej położone Ośrodki Noclegowe to: 

1. Pensjonat Zielona Dolina Osetna –tel 691-766-515, www.zielona-dolina.com 
 

IV. Sponsorzy:  

 

 
 

 

 

W sprawie dodatkowych wyjaśnień i pytań prosimy o telefon: 

Wiceprezes ds. Sportu Okręgu PZW  Szczecin  Krzysztof Sindrewicz   661 676 124 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zielona-dolina.com/


 

IV. Program zawodów  

Piątek – 15.06.2018r. 

09:00 – 14:00     Przyjmowanie zawodników w sekretariacie zawodów na terenie łowiska 

10:00 – 15:00     Trening na łowisku   

16:00                  Otwarcie zawodów na terenie łowiska 

16:30                  Odprawa zawodników/trenerów 

 

Sobota – 16.06.2018r.   

 07:00  Losowanie stanowisk w sektorach 

 07:30 – 08:00 dojście do stanowisk 

 08:00  I sygnał – wejście na stanowiska 

 08:15  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

 09:50  III sygnał – nęcenie zanęta ciężką 

10:00  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

14:55  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

15:00  VI sygnał – koniec zawodów 

16:30                posiłek, ogłoszenie wyników I tury zawodów 

 

Niedziela – 17.06.2018r.  

 07:00  Losowanie stanowisk w sektorach 

 07:30 – 08:00 dojście do stanowisk   

 08:00  I sygnał – wejście na stanowiska 

 08:15  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

 09:50  III sygnał – nęcenie zanętą ciężką 

10:00  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

14:55  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

15:00  VI sygnał –koniec zawodów 

16:30  Posiłek. Ogłoszenie wyników II tury zawodów.               

Ogłoszenie oficjalnych wyników. Zakończenie zawodów. 

 

                                                                      Okręgowy Kapitanat Sportowy 

                                                               przy Zarządzie Okręgu PZW w Szczecinie 

 
 


