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       Polski Związek Wędkarski 

       Zarząd Okręgu 

       wszystkie 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW  

W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

 

 

 

 Polski Związek Wędkarski  Okręg w Gorzowie Wlkp. informuje,  

że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w dniach  10-12 lipca 2015 na rzece 

Warcie (tzw. ścianie) w Świerkocinie gm. Witnica, organizuje Mistrzostwa 

Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym. 

 

1. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach tj. w sobotę i niedzielę, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami organizacji sportu wędkarskiego oraz 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 

a) W Mistrzostwach Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym 

mogą uczestniczyć członkowie PZW, posiadający licencję sportowca 

oraz aktualne badanie lekarskie. 

b) prawo startu mają: 

 ubiegłoroczny Mistrz Polski  

 aktualni Mistrzowie Okręgów 

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w Grand 

Prix Polski na dany rok 

 każda drużyna uprawniona do startu w Grand Prix Polski na 

dany rok ma prawo do wystawienia na MP trzech seniorów. 

 

2. Mistrzostwa organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów 

poniesionych przez organizatora: 

a) koszt uczestnictwa – 240 zł/uczestnik 

b) osoby towarzyszące, trenerzy – 50 zł/osoba 

Na powyższe koszty składają się: posiłek na łowisku w pierwszym 

i drugim dniu zawodów, pamiątkowe gadżety, obsługa sędziowska, 

zabezpieczenie terenu, ubezpieczenie zawodników itp. 

 

 

POLSKI  ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

Okręg w Gorzowie Wielkopolskim 

NIP: 599 11 13 385  REGON: 011508773 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66–400 Gorzów Wlkp. 

tel./fax. (95) 7223402  (95) 7206130 

e-mail: zopzw@pzw.gorzow.pl, zoa@pzw.gorzow.pl 

NIP 599-11-13-385 Regon 011508773 
 

mailto:zopzw@pzw.gorzow.pl
mailto:zoa@pzw.gorzow.pl


Wpłaty należy dokonywać na rachunek: 

 

BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660 

Z dopiskiem: „Mistrzostwa Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym” 

 

W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na Mistrzostwa organizator 

nie przewiduje zwrotu kosztów. 

 

3. Ostateczny termin zgłoszenia upływa z dniem 3 lipca 2015. Na załączonym 

druku zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Polski Związek Wędkarski Okręg  

w Gorzowie Wlkp. 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28/30 

66-400 Gorzów Wlkp. 

email: zoa@pzw.gorzow.pl 

fax: 95 722 34 02 

 

4. Dane organizacyjne: 

 Teren zawodów: 

 Rzeka Warta w m. Świerkocin gm. Witnica pow. gorzowski 

woj. lubuskie 

 woda płynąca z mocnym uciągiem, brzeg kamienisto-

piaszczysty 

 głębokość na łowiska od 1,5m – 3,0m 

 rybostan – leszcz, płoć, jaź, kleń, krąp, okoń, boleń, szczupak, 

sandacz, sum, rozpiór 

 

 Propozycje zakwaterowania: 

 http://marpiatkowski.obitur.pl/ 

 http://www.lesneustronie.pl/ 

 http://noclegi.onet.pl/wzgorzebzow-

swierkocin,swierkocin.html 

 http://www.hotel-bastion.pl/ 

 http://nocleg-kostrzyn.pl/kontakt.html 

 http://agroturystyka-witnica.pl/ 

 http://www.zielonycypel.pl/index.php/pl/ 

 http://www.centrumstilon.pl/ 

 http://lubniewice.pl/n17,1,baza_noclegowa.html 

 http://www.kormoran.org.pl/  

 

 Informacje dodatkowe: 

 Zgodnie z zasadami organizacji sportu kwalifikowanego  

w dniu 10 lipca 2015 roku w godzinach od 11°° do 15°° 

zostanie przeprowadzony obowiązkowy trening  

dla wszystkich zgłoszonych do rywalizacji uczestników 
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 zawodnicy zajmą stanowiska wyznaczone przez organizatora 

w drodze losowania. 

 

Informacja o wylosowanych stanowiskach treningowych 

dostępna będzie na stronie internetowej okręgu gorzowskiego  

od dnia 7 lipca 2015 roku a także na terenie zawodów w dniu 

oficjalnego treningu. 

 

 kierownicy ekip zobowiązani są do ostatecznego 

potwierdzenia uczestnictwa swoich zawodników w piątek 10 

lipca 2015 w sekretariacie zawodów (na terenie rozgrywania 

zawodów) w godzinach  10°° - 15°° 

 

 

 Komisja sędziowska: 

Sędzia główny:    Józef Jeziorski 

Z-ca sędziego głównego:  Wiesław Hejduk 

Sędzia sekretarz:    Krzysztof Machowski 

Sędziowie sektorowi:  Jan Włodarczak 

     Kazimierz Adamiak    

     Sławomir Matelski 

     Krzysztof Kuzajewski  

     Wiesław Uller 

     Piotr Cichała 

     Ryszard Sekuła 

 Program Zawodów 

Piątek 10.07.2015 r. (trening obowiązkowy) 

900-1500 przyjmowanie ekip w sekretariacie zawodów na terenie 

łowiska 

1100-1500 trening na łowisku 

1600  uroczyste otwarcie Mistrzostw 

1630  odprawa kierowników ekip, losowanie sektorów 

 

Sobota 11.07.2015 r. (I-sza tura Mistrzostw) 

800  losowanie stanowisk w sektorach 

830 - 900 dojście do stanowisk 

900  I sygnał – wejście na stanowiska 

915  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt 

1050  III sygnał – nęcenie 

1100  IV sygnał – rozpoczęcie łowienia (zawodów) 

1455  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

1500  VI sygnał – koniec zawodów 

1500-1600 ważenie ryb na stanowiskach 

1630  ogłoszenie wyników I-ej tury 

 

 

  



Niedziela 12.07.2015 r. (II-ga tura Mistrzostw) 

8.00  losowanie stanowisk w sektorach 

8.30-9.00 dojście do stanowisk 

9.00  I sygnał – wejście na stanowiska 

915  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt 

1050  III sygnał – nęcenie 

1100  IV sygnał – rozpoczęcie łowienia 

1455  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

1500-1600 ważenie ryb na stanowiskach 

1700 ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Mistrzostw 

Polski. 

 

 

 

 

Sponsorzy: 
 Sensans Polska 

 SAZAN Sklep Wędkarski Gorzów Wlkp. 

 Wędkarski Klub Spławikowy Milo Polska 


