
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich 

Bolesławiec, 10-13 maja 2018r. 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Okręg PZW w Kaliszu oraz Koło PZW                     

w Bolesławcu 

Patronat:  Zarząd Główny PZW 

Patronat honorowy:  
Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Szymanek 

Wójt Gminy Bolesławiec Pan Leszek Dominas 
 

Miejsce: Ośrodek Sportu w Bolesławcu 

 
 
 
 
 

Spinningowe zawody młodzieżowe rozrywane w trakcie  

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich  

w Bolesławcu n/Prosną 

 

Informacje wstępne 

Proponowane zawody spinningowe maja być uzupełnieniem ew. propozycji zmiany 

dotychczasowej formuły Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich, co 

postulowane było na wielu ostatnich spotkaniach strefowych oraz konferencjach 

ogólnopolskich działaczy młodzieżowych PZW. Rozegranie dodatkowej konkurencji, nie 

uwzględnionej jednak w klasyfikacji generalnej, umożliwia także dotychczas obowiązujący 

regulamin olimpiad oraz sprzyjające temu warunki miejscowe. 

 

 



Ogólne zasady rozgrywania 

Zawody rozgrywane będą wg dostosowanych do potrzeb młodzieży Zasad Organizacji 

Sportu Wędkarskiego część II.3. Zawody rozgrywane będą wyłącznie z brzegu,                        

z wyłączeniem możliwości brodzenia. Każdy ze startujących zawodników obowiązkowo 

wyposażony musi być w nałożoną w czasie zawodów kamizelką asekuracyjną 

(wyposażenie zawodnika). Zawodnicy w trakcie zawodów znajdować się muszą pod 

bezpośrednim nadzorem opiekuna. Planowane jest rozegranie dwóch tur zawodów 

spinningowych w dwóch sektorach, w związku z czym o wyższym miejscu indywidualnym 

jak i o wyższym miejscu drużynowym zadecyduje mniejsza suma punktów sektorowych                                

za tury. W przypadku równej ilości punktów za tury o wyższym miejscu decydować będzie 

większa ilość punktów za ryby, a następnie najdłuższa ryba złowiona na zawodach. 

Obowiązujące będą okresy ochronne, określone w RAPR oraz punktacja określona                   

w przywoływanych wcześniej  ZOSW z taką zmianą, że na czas zawodów Zarząd Okręgu 

PZW w Kaliszu zniesie wymiar ochrony okonia, w związku z czym punktowane będą ryby 

tego gatunku o długości mniejszej niż 20 cm. Szczegółowe zasady punktacji przedstawione 

zostaną bezpośrednio przed zawodami. 

Nagrody i wyróżnienia 

Dla podniesienia rangi zawodów spinningowych planuje się wyróżnienie pucharami, 

dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi i upominkami dla trzech najlepszych zawodników  

w każdej z kategorii wiekowych ( U-12, U-14, U-16) oraz trzy najlepsze drużyny. Planuje 

się także wyróżnienie łowcy największej ryby zawodów. 

 

Zawodnicy muszą być wyposażeni w wędki spinningowe, odpowiednie przynęty, podbieraki 

i obowiązkowo kamizelki asekuracyjne. 

Wszystkie pozostałe sprawy techniczne omówione zostaną podczas odprawy                            

z kierownikami drużyn. 

 

Zmianie uległ program na sobotę 12 maja 2018: 

 Czas trwania zawodów spinningowych od 1600-2000  


