
 

 

 
 
ZARZĄD OKRĘGU                                                               
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO        
W OLSZTYNIE 
 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

oraz  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie 

zapraszają na Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym 

„PUCHAR PREZESA WÓD POLSKICH” 

 

 
Termin zawodów:  29.06.2019r.  

Miejsce zawodów:  Kanał Szymoński  

Uczestnicy:   osoby, które ukończyły 18 lat 

Przebieg zawodów:  jedna tura – 4 godziny  

Metoda połowu:  spławikowa 

 

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej karcie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty  

oraz podpisaną klauzulą zgody do dnia 17.06.2019r.  

na adres mail: 

agata.statucka@wody.gov.pl 
 

Opłata za uczestnictwo w zawodach w wysokości 40 zł do dnia 17.06.2019r. 

na konto Okręgu PZW w Olsztynie: 

Santander Consumer Bank: 48 1090 2590 0000 0001 3630 4503  

w tytule: „Puchar Prezesa Wód Polskich” 

 

 

Zbiórka uczestników w dniu 29.06.2019r. o godz. 6.00  

na Kanale Szymońskim przy przepompowni. 

 

Program zawodów – sobota 29.06.2019r. 

godz.  6.00   - rejestracja uczestników, sprawdzenie listy obecności 

godz.  6.30 - 7.00  - uroczyste otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk 

godz.  7.00 - 7.30  - dojście do stanowisk 

godz.  7.30 - 9.20   - przygotowanie na stanowiskach 

godz.  9.20   - I sygnał  - nęcenie zanętą ciężką 

godz.  9.30    - II sygnał  - rozpoczęcie wędkowania 

godz. 13.25   - III sygnał  - 5 min. do zakończenia wędkowania 

godz. 13.30   - IV sygnał  - zakończenie wędkowania 

od godz. 14.00  - ciepły posiłek, ogłoszenie wyników  

około godz. 14.30  - uhonorowanie zwycięzców, zakończenie zawodów 

  

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

 

- Organizatorzy - 

 



 

Regulamin organizacyjny  

Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym 

„PUCHAR PREZESA WÓD POLSKICH” 

 

1. Organizatorami zawodów są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Zarząd Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Olsztynie.  

2. Termin i miejsce zawodów: 29.06.2019r. Kanał Szymoński. 

3. Metoda połowu – spławikowa.              

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

5. Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie”. 

6. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. 

7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnej karty wędkarskiej. 

8. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do dnia 17.06.2019r. na załączonej karcie 

wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za uczestnictwo oraz podpisaną klauzulą zgody 

uczestnika.     

9. Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska o udziale w zawodach decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

10. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.  

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

12. Zawodnicy sami losują sektory i stanowiska. 

13. Zawody zostaną rozegrane z wykorzystaniem cz.II.2 Zasad Organizacji Sportu 

Wędkarskiego PZW zawartych na stronie: 

www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2019_cz_ii2_splawik.pdf  

14. Wymiary ochronne łowionych ryb zgodnie z Regulaminem wędkarskim                          

GR Mikołajki zawartym na stronie: http://ryby-mikolajki.pl/ 

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

w stanie żywym.  

16. Każdy zawodnik po zakończeniu wędkowania pozostawia swoje stanowisko                 

w stanie czystym.  

17. Zwyciężają zawodnicy z największą liczbą punktów, wyliczonych zgodnie z zasadą:             

1 punkt za każdy gram złowionych ryb.   

18. Opłata za uczestnictwo w zawodach wynosi 40 zł od zawodnika oraz osoby 

towarzyszącej. 

19. Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę za uczestnictwo, a z różnych 

przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizatorzy nie zwracają opłaty                          

za uczestnictwo. 

20. Zawodnicy na łowisko przyjeżdżają na koszt własny. 

21. Podczas zawodów, organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną. 

22. Ze względu na zasady bezpieczeństwa oraz etykę zawodników, obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania napojów alkoholowych.    

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

24. Informacje: Tomasz Butkiewicz tel. 504 022 353, Agata Statucka tel. 503 121 653.   

 

http://ryby-mikolajki.pl/


 

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, nazwisko oraz miejscowość (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.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany godzin, 

terminu lub miejsca ich rozgrywania.  

 

Charakterystyka łowiska:                                  

• kanał żeglowny  

• głębokość: 1,5 - 2,5 m 

• uciąg: 1-2 g 

• dno: piaszczyste, twarde 

• linia brzegowa prosta umocniona betonowym murkiem 

• dominujące gatunki ryb: płoć, ukleja, leszcz, krąp, okoń 

 

Jak dojechać: 

Z Mikołajek w kierunku Giżycka do miejscowości Szymonka. Wyjeżdżając z Szymonki                

w stronę Giżycka przez most nad kanałem Szymońskim. Za mostem w lewo, w drogę 

która prowadzi wzdłuż łowiska.  

GPS: 53°54'07.2"N 21°39'13.0"E 

 

 

 

 

Patronat medialny: 

 

 
     

   
 


