
OTWARCIE SEZONU SPINNINGOWEGO SŁUP 4 maj 2019 r 

 

 

Zawody Spinningowe ,,otwarcie sezonu” Koła Legnica Kotwica 

Zapraszamy na Zawody Spinningowe "otwarcie sezonu", które odbędą się 

 w SOBOTĘ 4 maja 2019 r. na zbiorniku Słup 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i jednej sześcio 

godzinnej turze. 

Zawody  zostaną rozegrane na żywej rybie według aktualnych Zasad 

Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego 

Punktowane będą następujące ryby:  jaź, kleń 25 cm, okoń 20 cm, szczupak 50 

cm. boleń 40 cm. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do 

punktacji. 

 

Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach: przynęta musi być uzbrojona w 

haczyk (kotwiczkę). Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak oraz 

siatkę do czasowego przetrzymywania ryb. Zabrania się używania żywej lub 

martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą 

naturalną. Zabrania się używania osęki. 

 

Pomiar długości ryb jest dokonywany zawodnika znajdującego się w pobliżu 

zawodnika, który przedkłada rybę do pomiaru. Ryba po zmierzeniu zostaje 

wypuszczona do wody. 

Dopuszcza się brodzenie w spodniobutach na własną odpowiedzialność. 

Wyniki zawodów zaliczane są do rocznej punktacji Grand Prix koła Kotwica w 

dyscyplinie spinningowej. 

Zbiórka zawodników i sędziów w dniu zawodów o godz. 6.00 przy zbiorniku 

Słup w miejscowości Słup za tamą na końcu drogi betonowej. 51,0950154° N 

16,1222907° E 

Dojazd zawodników we własnym zakresie . Opłata na zawody 10 zł. na miejscu 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/178/wiadomosci/167816/slup_zbiorka.jpg


zawodów .Zgłoszenia SMS na numer tel.  603 600 450    lub 

email  kolokotwica@gmail.com 

Zawodnik, który zapisuje się na zawody automatycznie wyraża zgodę na 

publikację danych dotyczących imienia i nazwiska zawodnika, osiągniętego 

wyniku oraz relacji foto i video. 

 

                P r o g r a m   z a w o d ó w : 

godz. 6.00                                 zbiórka zawodników i sędziów 

6.00  - 7.00     sprawdzenie listy startowej, otwarcie zawodów ,losowanie 

stanowisk 

7.00   - 13.00                  z a w o d y 

13.00  - 13.30                   powrót do Komisji Sędziowskiej 

13.30  - 14.00                   praca Komisji Sędziowskiej 

 

14.00  - 14.30         ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, zakończenie 

zawodów 

Zarząd koła Legnica zaprasza członków naszego koła 

 

 

                                                   V-ce Prezes do spraw sportu 

                                                               Lech Stanisław 
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