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Zawody Muchowe  

o XXIV „Puchar Ziem Północnych” 
rz. Łeba, Radunia oraz Reda – 30.09-1.10.2017 r. 

 
 
 

Komunikat 
 

Klub „Lipień” Wejherowo, Koło PZW 80 Wejherowo Miasto oraz ZO PZW Gdańsk 
organizują w dniach 30.09-1.10.2017 r. zawody muchowe o XXIV ”Puchar Ziem 
Północnych” na rzekach: Łeba, Radunia oraz Reda. Zawody oprócz klasyfikacji 
indywidualnej oraz drużynowej będą miały formułę ,,OTWARTYCH MUCHOWYCH 
MISTRZOSTW ZIEM PÓŁNOCNYCH KLUBÓW I TOWARZYSTW WĘDKARSKICH”. 

 
 
Zawody będą rozgrywane na trzech sektorach: 
Sektor „A” - rzeka ŁEBA od małej elektrowni wodnej w m. Paraszyno - do ujścia rz. 
Węgorza  
Sektor „B” - rzeka RADUNIA od mostu w m. Rutki - do końca odcinka „górskiego” rzeki, 
poniżej miejscowości Niestępowo 
Sektor „C” - rzeka REDA od Cementowni w Wejherowie - do jazu w miejscowości Reda 
Ciechocino 
 
Mapa terenu zawodów: 
https://drive.google.com/open?id=1VXFPfnH5vrwb2WZGaTtcgX-wda0&usp=sharing  
 
Baza zawodów mieścić się będzie w ośrodku wypoczynkowym „Bingo” w Bieszkowicach 
http://www.bieszkowice-bingo.pl/  
 
Na terenie zawodów obowiązuje zakaz połowu przez zgłoszonych zawodników od dnia 
25.09.2017 r. do dnia zawodów, pod groźbą dyskwalifikacji. 
 
Opłata startowa: 60 zł – seniorzy (w tym VAT), juniorzy zwolnieni z opłaty (osoby do 18 
roku życia)  
 
W skład opłaty wchodzi: 
- koszty organizacyjne, zakup pucharów, dyplomów i nagród 
 
Opłata za zakwaterowanie: 125 zł. Płatne u właściciela ośrodka w czasie trwania zawodów. 
 
W skład opłaty wchodzi: 
- jeden nocleg w ośrodku 
- wyżywienie (2 x obiad, grill , śniadanie) 
 



Zawodnicy są zwolnieni z opłaty na wody górskie Okręgu Gdańskiego na czas trwania 
zawodów! 
 

Zgłoszenia drużyn oraz zawodników indywidualnych proszę wysyłać na adres: 
klublipienwejherowo@gmail.com do dnia 24.09. W treści e-maila proszę podać: nazwę 
drużyny, imię i nazwisko każdego członka drużyny oraz klasyfikację zawodnika 
(senior/junior). Ma to na celu usprawnienie zapisów pierwszego dnia zawodów.  
 
Wpłaty za startowe należy przesyłać do dnia 24.09.2017r. włącznie, zgłoszenia po tym 
terminie nie będą przyjmowane! 
Uwaga! Nie będą przyjmowane wpłaty startowego na miejscu zbiórki! 
 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 

ul. Rajska 2 
80-850 Gdańsk 
96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 
Z dopiskiem: Puchar Ziem Północnych 2017 – Imię i nazwisko 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW: 
 

1. Muchy wykonane na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów (nie 
zapomnieć o obcążkach!). 
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak i długopis. 
3. Do punktacji zaliczany jest lipień powyżej 30 cm. 
4. Zawody będą rozgrywane na ,,żywej rybie". Nie obowiązuje limit dzienny połowu , ryby 
wracają do wody. 
5. Obowiązuje punktacja ujemna. 
6. Wędkowanie odbywać się będzie parami - zawodnik łowiący + sędzia łowiący. Każdej 
parze organizatorzy zapewnią oznakowaną miarkę. 
7. Wszystkie szczegóły zostaną wyjaśnione podczas zbiórki zawodników. 
8. Juniorzy łowią razem z seniorami (junior, który będzie wyżej w klasyfikacji ogólnej 
seniorów wygrywa). 
9. Juniorzy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zobowiązani są do posiadania pisemnej 
zgody rodzica, bądź opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach. 

 
Kontakt:  
Michał – 511 806 579 
Krystian – 509 758 698 
Witek – 604 659 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRSZAMY! 



 
 
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
30.09.2017 r. - sobota 
7:30 – 9:30 - przyjęcie, zapisy zawodników 
9:30 – 10:30 - otwarcie zawodów i odprawa zawodników 
10:30 – 11:00 - losowanie par zawodników 
11:00 – 12:00 - dojazd na łowisko 
12:00 – 16:00 - I tura zawodów 
16:00 – 17:30 - powrót na miejsce zbiórki 
18:00 - obiadokolacja, ogłoszenie wyników I tury 
21:00 – spotkanie przy grillu 
 
01.10.2017 r. - niedziela 
8:00 – 9:00 - śniadanie 
9:00 – 10:00 - odprawa zawodników 
10:00 – 11:00 - dojazd na łowisko 
11:00 – 15:00 - II tura zawodów 
15:00 – 16:30 - powrót na miejsce zbiórki, oddanie kart startowych 
16:30 – 17:30 - obiad, ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów 
 
Program zawodów może ulec zmianie! 


