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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

oraz 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku 

zapraszają dzieci i młodzież na Ogólnopolskie Zawody Spławikowe 

„Dzień Dziecka z Wodami Polskimi i PZW” 

 
Termin zawodów: 18.05.2019r. - sobota 

Miejsce zawodów: Łowisko Specjalne PZW Bachury 

Uczestnicy: dzieci i młodzież do 14 lat 

Przebieg zawodów: jedna tura – 3 godziny  

Metoda połowu: spławikowa 

      

Zbiórka uczestników w dniu 18.05.2019r. o godz. 8.00  

na Łowisku Specjalnym PZW w Bachurach. 

 

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej karcie wraz z podpisanymi klauzulami zgody                 

do dnia 06.05.2019r.  

na adres mail: 

agata.statucka@wody.gov.pl 
 

 

Program zawodów – sobota 18.05.2019r. 

do godz.  8.00  - rejestracja uczestników 

godz.  8.10 - 8.25  - uroczyste otwarcie zawodów 

godz.  8.25 - 8.35  - losowanie stanowisk 

godz.  8.35 - 9.00  - dojście do stanowisk 

godz.  9.00 - 9.45  - przygotowanie na stanowiskach 

godz.  9.45    - I sygnał – nęcenie 

godz.  9.50   - II sygnał – rozpoczęcie wędkowania 

godz. 12.45    - III sygnał – 5 min. do końca wędkowania 

godz. 12.50   - IV sygnał – zakończenie wędkowania 

godz. 12.50 -13.30  - ważenie ryb 

godz. 14.00 -15.00  - drobny poczęstunek, praca komisji sędziowskiej 

godz. 15.30   - ogłoszenie wyników, uhonorowanie zwycięzców, 

                                              zakończenie zawodów 

  

W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych                

do 10 lat oraz 11-14 lat.  

 

W załączeniu: Regulamin zawodów, karta zgłoszenia na zawody, klauzula zgody uczestnika. 

 

- Organizatorzy - 



 

 

 

Regulamin organizacyjny  

Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych dla dzieci i młodzieży 

„Dzień Dziecka z Wodami Polskimi i PZW” 

 

1. Organizatorem zawodów jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Białymstoku.  

2. Termin i miejsce zawodów: 18.05.2019r. (sobota) Łowisko Specjalne Bachury. 

3. Zawody mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.  

4. W zawodach mogą uczestniczyć młodzi wędkarze w wieku do 14 lat (decyduje                   

rok urodzenia). 

5. Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska (maksymalnie 50 stanowisk), o udziale                 

w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, w dwóch sektorach                    

w  kategoriach wiekowych do 10 lat i 11 – 14 lat.   

7. Zawodnicy sami losują swoje stanowiska, którymi są pomosty.  

8. Ze względów bezpieczeństwa młodych wędkarzy, organizatorzy wymagają,                  

aby każdemu zawodnikowi towarzyszył opiekun (osoba pełnoletnia). Brak opiekuna 

skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach. 

9. Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez organizatorów.  

10. Metoda połowu – spławikowa. Zawodnicy łowią na jedną wędkę.  

11. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu do wędkowania, 

siatki do przechowywania ryb, podbieraka, przyrządu do usuwania haczyków                             

(tzw. wypychacz) oraz krzesełka do siedzenia.   

12. Wszystkie złowione w czasie zawodów ryby muszą być przechowywane w siatkach 

w stanie żywym.  

13. W kategorii wiekowej do 10 lat organizatorzy zezwalają opiekunom na pomoc 

zawodnikowi w wypadkach: holu dużej ryby lub awarii sprzętu.  

14. W czasie trwania zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt.  

15. Każdy zawodnik po zakończeniu wędkowania pozostawia swoje stanowisko                 

w stanie czystym.  

16. Zwyciężają wędkarze z największą liczbą punktów, wyliczonych zgodnie z zasadą:   

1 punkt za każdy gram złowionych ryb.   

Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca                                         

w swoich kategoriach.  

17. Udział w zawodach jest bezpłatny.  

18. Zawodnicy i ich opiekunowie na łowisko przyjeżdżaj na koszt własny. 

19. Podczas zawodów organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną. 

20. Po zakończonych zawodach organizatorzy zapraszają na poczęstunek. 

21. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację Regulaminu. 

 

 



 

 

Uwagi końcowe. 

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy 

zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe                      

i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników,                   

jak i osób trzecich.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, 

zgubione lub skradzione w czasie zawodów.  

3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację w mediach ich wizerunków oraz 

danych - imię i nazwisko oraz wiek (podpisanie klauzuli zgody dla uczestnika zawodów 

wędkarskich). 

4. W sprawach spornych decyzje sędziego głównego są ostateczne. 

5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.  

 

Uwaga. 

Aby zawody odbyły się, minimalna liczba zawodników wynosi 15 osób. W przypadku 

mniejszej ilości zawodników, zawody zostaną odwołane o czym powiadomimy 

telefonicznie. 

 

Charakterystyka łowiska: 

• średnia głębokość: 1,5 m 

• dominujące gatunki ryb: karp, karaś, amur, szczupak, lin, okoń, płoć, leszcz 

 

 Patronat medialny: 

                                                                   

Jak dojechać:  

 
 


