
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Otwieramy obowiązkowe zapisy na Spławikowe Mistrzostwa naszego Koła, które odbędą  
się w dniu 23.05.2015 (sobota) na jez. Łomno w miejscowości Wojnówko. 

Zapisy do dnia 21.05.2015 (czwartek) włącznie, wyłącznie pod numerem telefonu 505-343-
858 (prośba o telefony w godzinach 19-21) lub adresem mailowym pzw.karas-poznan@wp.pl- 
z tym, że należy oczekiwać maila zwrotnego, który będzie oznaczał potwierdzenie zapisania 
zawodnika. Proszę nie dzwonić w tej sprawie do Prezesa Franciszka Grupińskiego, gdyż utrudnia 
to organizacyjnie zapisywanie na zawody. 

Ze względu na szczególny charakter łowiska, obwiązywać nas będą szczególne zasady 
połowu ryb.: 

Łowimy na jedną wędkę metodą spławikową nie na żywca . 

Stosujemy się do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w kwestii wymiarów i okresów 
ochronnych ryb 

Całkowity zakaz stosowania zanęty spożywczej, ziaren roślin jako zanęty oraz atraktorów 
(dodatków smakowo-zapachowych)  spożywczych i syntetycznych. 

Zakaz dotyczy także dodawania atraktorów do aromatyzowania robaków. 

Jedynymi składnikami, które można stosować do zwabienia i łowienia ryb są: 

- glina lub ziemia o naturalnym zapachu 

- robaki (pinka, ochotka, jokers, białe i kolorowe robaki) w ilości nie przekraczającej dozwolonej wg  
sportowego regulaminu połowu ryb podczas zawodów wędkarskich tj.  2,5litra  łącznie przy czym 
nie więcej niż 1 litr jokersa lub ochotki haczykowej. 

- ewentualnie dodatkowo nie aromatyzowane kleje mineralne np. typu bentonit lub klej szary np. 
typu  liant a coller 

Nie wolno stosować aromatyzowanych „fabrycznie” glin i ziem. 

Kontrola będzie przeprowadzona przed łowieniem oraz prowadzona w trakcie łowienia. 

Jeśli któraś osoba nie udostępni do kontroli komisji pojemników z produktami  do nęcenia  
i przynętami  lub zostanie złapana na posiadaniu aromatyzowanej gliny lub posiadaniu zanęty 
spożywczej, automatycznie zostanie zdyskwalifikowana, co będzie skutkowało zajęciem ostatniego 
miejsca, a w punktacji GP Koła otrzyma ilość punktów równą ilości startujących w kategorii + 1pkt 

Zasady związane z zanętą i przynętami nie podlegają żadnym negocjacjom  
i dyskusji. 

Na zawodników nad jeziorem Łomno oczekujemy do godziny 5.45. 

Godzina 6.00 odprawa i losowanie stanowisk 

Najprawdopodobniej 8.00 rozpoczęcie zawodów (chyba, że uda się przeprowadzić czynności 
związane z losowaniem sprawniej)  

Zawody potrwają 4 godziny. 

Wg informacji jaką otrzymałem od Kolegów, którzy tam byli, prawdopodobnie zmieścimy się na 
pomostach, co nie znaczy, że nie warto zabrać ze sobą do auta kaloszy. 
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