
Szczecin, 15.05.2021r. 

Polski Związek Wędkarski 
Zarządy Okręgów/Kluby Wędkarskie 

Wszystkie 
KOMUNIKAT NR 1 

INDYWIDUALNE FEEDEROWE MISTRZOSTWA POLSKI 
 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu 
Głównego PZW organizuje w dniach 18-20 czerwca 2021r.: 

INDYWIDUALNE FEEDEROWE MISTRZOSTWA POLSKI. 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z obowiązującymi Zasadami 
Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II.9. 

W zawodach o Mistrzostwo Polski prawo startu mają: 
- sklasyfikowani na miejscach od 1-50 z klasyfikacji ogólnej krajowej za ostatni rozegrany cykl GP 
- aktualny indywidualny Mistrz Polski 
- aktualni Mistrzowie Okręgów 
- zawodnicy z ostatnich rozegranych eliminacji do GPP  sklasyfikowani na miejscach 1-15  
- członkowie kadry PZW  

W czasie zawodów do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm. w sprawie połowu 
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję sportowca oraz  aktualne badania lekarskie. 

Zawody zorganizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. puchary, 
medale, upominki, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu zawodów. Koszt uczestnictwa (startowe) wynosi 
370zł. od zawodnika (kwota zawiera podatek VAT). Koszt wyżywienia trenera, osób towarzyszących 110zł. od 
osoby. 

STARTOWE PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO WRAZ Z IMIENNYM ZGŁOSZENIEM W TERMINIE DO 01.06.2021r.- 
NA ZAŁĄCZONYM DRUKU. PROSIMY RÓWNIEŻ O PODANIE NA KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH DANYCH DO 
FAKTURY. PO WYZNACZONYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 

Karty zgłoszeń do pobrania  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:  biuro@pzwszczecin.com 

Konto: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin 

BANK PEKAO S.A. KONTO NR 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 

z dopiskiem „Indywidualne Feederowe Mistrzostwa Polski – nazwisko zawodnika/trenera”. 

 

I. Komisja Sędziowska: 
Sędzia Główny Artur Kalinowski 
Z-ca Sędziego Głównego Krzysztof Murawski 
Sekretarz Małgorzata Ornat 

II. Charakterystyka łowiska: 
Rzeka Odra – Wyspa Pucka w Szczecinie przy ulicy Dobrej Nadziei. Rzeka w tej okolicy ma 
szerokość do około 100m, głębokość od 2m do 7m, dno piaszczyste, kamieniste, łowisko posiada 
dogodny dojazd do każdego stanowiska, uciąg – koszyczki- 20-60g, dominującą rybą jest krąp 
inne ryby łowione w zawodach: leszcz, płoć, jaź, kleń, okoń. 

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody


 

III. Informacje dodatkowe: 
Trening odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r. zgodnie z programem zawodów. 
Zawodnicy./trenerzy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach w piątek 
18.06.2021r. w  sekretariacie zawodów do godziny 10. 

IV. Baza noclegowa 
Zawodnicy rezerwują i opłacają noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.  W czasie zawodów 
zależnie od sytuacji epidemiologicznej organizator zapewni posiłki nad woda 
 

V. INNE informacje: 
1.  Informujemy, że w komunikacie nr 2, który zostanie opublikowany na początku 
czerwca 2021 zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów 
zależne od aktualnie obowiązujących ograniczeń dotyczącej pandemii SARS-CoV-2 
oraz program godzinowy zawodów.  
2. W przypadku braku możliwości organizacji zawodów ze względu na uwarunkowania 
związane z pandemią SARS-CoV-2 organizator zwróci opłaty startowe przekazane na 
konto organizatora.  

VI. 3. Telefony kontaktowe: Mieczysław Bender 501-050-798 

 
Okręgowy Kapitanat Sportowy 

Przy Zarządzie Okręgu PZW w Szczecinie 
 

W sprawie dodatkowych pytań i wyjaśnień prosimy o telefon do: 
Wiceprezes ds. Sportu Krzysztof Sindrewicz 661676124 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


