
Uwaga wędkarze zawody feederowe  ,,Leszcz Odry” 

 
Zarząd koła " Legnica Kotwica " informuje, że dnia 29.kwietnia.2018 r. odbędą się zawody 

wędkarskie metodą feederową  ,,LESZCZ ODRY” na rzece Odrze w miejscowości 

Tarchalice Trasa dojazdu: Legnica - Ścinawa za mostem w prawo Tarchalice – zjazd przez 

wał - Odra 

Zbiórka o godzinie 6.00 za wałem przy brzegu Odry GPS 51,37020272°N  16,47991515°E 

 . Prosimy o zgłoszenie na zawody emailem kolokotwica@ gmail.com lub tel 603 600 450 

opłata na zawody 10 zł na miejscu . Dojazd we własnym zakresie. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach. 

Zawody będą zaliczane do punktacji GRAND PRIX 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

godz. 6.00 - 6.15 - zbiórka, losowanie stanowisk 

godz. 6.15 - 6.30 - dojście do wylosowanych stanowisk 

godz. 6.30 - 7.30 - przygotowanie do zawodów 

godz. 7.30 - 11.30 - zawody 

godz. 11.30 - 12.00 - ważenie złowionych ryb 

godz. 12.00 - 12.15 - praca komisji sędziowskiej 

godz. 12.15 - 12.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród - koniec imprezy. 

 
 

 

 

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

 
Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę lub plecionkę, koszyk zanętowy o 

wymiarach – średnica max 5 cm i długości max 7 cm 

 



 

umieszczony przelotowo na żyłce głównej, zastopowany dowolnym stoperem lub krętlikiem. Zabrania się 

stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych. Jeden haczyk uwiązany na przyponie o rozmiarze max. do 7 

mm między grotem, a trzonkiem (nr 10). Odległość dolnej krawędzi koszyka zanętowego do grotu haczyka 

wynosi minimum 50 cm. Długości wędziska max. do 4,5 m. Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie 

jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. W porze nocnej dopuszcza się umieszczenie na 

szczytówce małych źródeł światła. 

Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”. Zawodnik może mieć 

na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany. 

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy o wymiarach 

maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii 

brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę 

podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej 

linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego. 

 W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i 

zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

 

Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów, peletu i innych sztucznych 

przynęt lub wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako dodatków do zanęty), doczepiania 

jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia. 

 

ZAPRASZAMY NA ZAWODY CZŁONKÓW KOŁA PZW "LEGNICA KOTWICA” 
 

                                                                           V-ce Prezes do spraw sportu 
                                                                              Lech Stanisław 

 


