
 

Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Białymstoku 

Podlaski Klub Wędkarstwa Podlodowego „PIKO”, 

15-101 Białystok  ul. Jurowiecka 33 

tel./fax: 085 675 25 26, 085 675 25 56, e-mail: pzwzobial@wp.pl 
 

 

Mistrzostwa Okręgu PZW w Białymstoku 

w wędkarstwie podlodowym 2018. 
 

I edycja Podlodowego Grand Prix 2018 – komunikat nr 1 

  

Termin zawodów: 25-02-2018 r - niedziela 

Miejsce zawodów: Jez. Zelwa lub Jez. Wiłkokuk – w zależności od grubości lodu 

     Uczestnicy: wszyscy chętni członkowie Okręgu PZW Białystok posiadający opłaty na 2018 r. 

     Przebieg zawodów: dwuturowe, dwusektorowe. 

Metoda połowu: mormyszka ! 

Członkowie PKWP „PIKO” są zwolnieni z opłaty. Pozostali uczestnicy opłata na rzecz Klubu               

w wysokości 30 zł.   

 

Zgłoszenia pisemne mailem na adres pzwzobial@wp.pl z potwierdzoną wpłatą startowego będą 

przyjmowane do 21 lutego 2018 r. 

W zgłoszeniu należy podać nr tel. kontaktowego /obowiązkowo/.  

 

Inne zgłoszenia nie będą uwzględnione! 

Opłatę w wysokości 30,- od każdego zawodnika należy wpłacić   

na nr konta bankowego Klubu: 91 2030 0045 1110 0000 0317 6090 

 

Zbiórka uczestników 25 lutego 2018 o godz. 6.45 – miejsce zawodów podamy                                  

w komunikacie nr 2 do 19.02.2018r. 

      

Program zawodów 

godz. 6,45 - 7,15 - rejestracja uczestników 

godz. 7,15 – 7,45 - losowanie sektorów, przypomnienie przepisów, 

godz. 7,45 – 8,00 - otwarcie zawodów 

godz. 8,00 – 8,15 - dojście do sektorów 

godz. 8,15 – 8,35 - sprawdzanie ilości zanęty i przynęty 

      

Czas wędkowania 

godz. 8,35 –  8,40 - wejście na sektor i przygotowanie do wędkowania 

godz. 8,40 –10,40 - czas wędkowania ( I tura) 

godz. 10,40 –11,00 - odebranie ryb przez sędziów 

godz. 11,00 –12,00 - ważenie ryb  

godz. 12,00 –12,35 - zmiana sektorów 

godz. 12,35 –12,40 - wejście na sektory i przygotowanie do wędkowania 

godz. 12,40 –14,40 - czas łowienia ( II tura) 

godz. 14,40 - 15,00 - odebranie ryb przez sędziów 

godz. 15,00 –15,45 - ważenie ryb – ognisko wędkarskie   

godz. 15,45 –16,15 - praca komisji sędziowskiej 

godz. 16,15  - komunikat komisji sędziowskiej – wywieszenie wyników, 

godz. 16,30  - ogłoszenie wyników, uhonorowanie zwycięzców. 

 

Uwaga! 

Druga edycja Podlodowego Grand Prix 2018 odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. jeśli będzie 

dostatecznej grubości lód. 
                                     Prezes PKWP „PIKO”  

                                                                                                                        Piotr Kowalewski 
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