
  

 

  

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 1 

1 . Puchar Prezydenta Wrocławia 

23 czerwca 2019 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu wraz z Prezydentem Miasta Wrocławia Panem 

Jackiem Sutrykiem serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów wędkarstwa do udziału w  1. 

zawodach wędkarskich o Puchar Prezydenta Wrocławia. 

Zawody rozegrane zostaną dnia 23 czerwca 2019 roku przy ul. Zawalnej we Wrocławiu oraz przy 

jazie Opatowickim w dyscyplinie spinningowej. 

 

Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach: 

Spławikowej:  

- wyczynowcy (40 miejsc) 

- amatorzy (20 miejsc) 



- rodzinne (20 miejsc) 

- weterani (20 miejsc) 

 

Feederowej: 

- wyczynowcy (30 miejsc) 

- amatorzy (20 miejsc) 

 

Spinningowej (40 miejsc) 

Zawody rozegrane zostaną w jednej turze. W zawodach obowiązywać będzie klasyfikacja 

indywidualna.  

Wyczynowcy we wszystkich dyscyplinach wędkują zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego.   

Amatorzy , rodziny oraz weterani  we wszystkich dyscyplinach wędkują zgodnie z poniższym 

regulaminem. 

W zawodach rodzinnych udział bierze osoba do 16 roku życia wraz z opiekunem, która może 

łowić przy pomocy 1 wędki. Opiekun może pomagać we wszystkim poza wędkowaniem (np. 

zakładanie robaka, podbieranie ryby itp.) 

Minimalny wiek w kategorii weteran to 55 lat.   

  

Regulamin (dotyczy amatorów, rodzin oraz weteranów) 

Maksymalna długość wędki dopuszczona do zawodów to 8 metrów. 

Na zawodach łowimy tylko na 1wędkę. Dowolna ilość wędzisk może być rozłożona na brzegu. 

Zakaz używania zestawu skróconego oraz tzw. „tyczki”. 

Każdy zawodnik musi posiadać siatkę na ryby długości co najmniej 3 metrów o średnicy obręczy co 

najmniej 40 cm. 

Sprzęt pomocniczy dozwolony w zawodach to proca i podbierak. 

W trakcie zawodów dozwolone jest używanie przynęt roślinnych i zwierzęcych. 

Skład przynęt i zanęt musi być naturalnego pochodzenia. 

Zabrania się używania: sztucznych przynęt, ikry, żywych lub martwych ryb, kulek proteinowych, 

peletu (także jako dodatku do zanęt).  

Przynęta musi być założona na haczyk. 



Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince.  

Po losowaniu zawodnicy mogą udać się na wylosowane stanowiska i przygotowywać sprzęt. 

Po zakończeniu wędkowania ryby pozostają w siatkach. Po zważeniu ryby wracają do siatki. Po 

zważeniu ryb wszystkich zawodników w sektorze sędzia sektorowy poda sygnał do wypuszczenia 

ryb do wody. Zawodnik po zważeniu ryb podpisuje kartę startową akceptując wagę złowionych ryb.  

Jeśli złowiona przez wędkarza ryba zahacza poza swoim stanowiskiem o żyłkę sąsiadującego 

wędkarza, zostaje ona uznana za ważną pod warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej 

rozplączą się samoistnie zanim ryba zostanie wyciągnięta z wody. 

Jeżeli żyłki 2 wędkarzy po wyciągnięciu ryby z wody są splątane, to takie ryby nie zostają uznane za 

ważne i muszą być natychmiast z powrotem wpuszczone do wody. 

O godzinie 9:00 możliwe jest nęcenie.  

Od godziny 9:10 do 12:00 możliwe jest łowienie ryb. 

Zabrania się:  

Wchodzenia do wody w trakcie przygotowywania oraz trwania zawodów 

Mycia rąk w akwenie na którym odbywają się zawody po rozpoczęciu wędkowania 

Używania echosond 

Używanie przynęt pęczkowanych lub przyklejanych do haczyka 

 

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 późniejszymi 

zmianami w sprawie połowu ryb oraz chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w 

wodzie.  

Zawody w dyscyplinach spławikowej i feederowej rozegrane zostaną na rz. Odra przy ul. Zawalnej i 

Pasterskiej. Zawody spinningowej rozegrane zostaną przy ul. Braci Gierymskich. 

W załączeniu mapa z zaznaczonymi sektorami. 

 

 Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: zgloszeniappw@gmail.com lub telefonicznie pod 

numerem telefonu: 602 192 714. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2019 roku do godziny 15:00. 

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. 

mailto:zgloszeniappw@gmail.com


Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe medale. 

 

Harmonogram: 

Spławik: 

Wyczynowcy – 40 osób, Weterani – 20 osób 

Zbiórka do 7.00 

Losowanie 7.15 

Nęcenie 9.20 

Łowienie 9.30 – 13.30 

Posiłek 14.00 – 14.30 

Ogłoszenie wyników 15.00 

Amatorzy  – 20 osób 

Rodziny – 20 osób 

Zbiórka do 8.00 

Losowanie 8.15 

Nęcenie 9.00 

Łowienie 9.10 – 12.00 

Posiłek 13.00 – 14.00 

Zabawy atrakcje 14.00 -17.00 

Ogłoszenie wyników 15.00 

 

Feeder:  

Zbiórka 7:00 

Losowanie 7:15 

Nęcenie 8:50 

Łowienie 9:00-14:00 

Posiłek 14:00-15:00 

Ogłoszenie wyników 15:00  

 

Spinning: 

Wyczyn – 40 osób 

Zbiórka do 6.30 

Wędkowanie 7:00 – 12.00 



Posiłek 14.00 – 14.30 

Ogłoszenie wyników 15.00 

 

Wjazd na teren zawodów tylko z przepustkami. 


