Uchwała nr 22/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 17.02.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka”
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
w związku z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka” położonego na terenie środka
Malinka w Kluczach przy szosie Klucze-Kwaśniów, którego gospodarzem jest Koło PZW
nr 40 Leśnik w Olkuszu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór
zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu
łowiska do potrzeb w zakresie:
1. ustalania wysokości opłat licencyjnych,
2. ustalania limitów połowu ryb,
3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy
o rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych,
4. miejsca i czasu pobierania opłat.
O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 40 Leśnik w Olkuszu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych

Prezes ZO

Edward Totoń

Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 17.02.2018 r.

Regulamin łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka”
Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

I

Łowisko licencyjne nr 216 „Malinka” zlokalizowane jest na terenie ośrodka
„Malinka” w Kluczach przy szosie Klucze – Kwaśniów, 100 m od skrzyżowania z drogą
nr 791. Łowisko składa się z dwóch stawów o łącznej powierzchni 3,5 ha i jest łowiskiem
typu mieszanego.
Gospodarz łowiska:

II

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka” jest Koło PZW nr 40 Leśnik
w Olkuszu.
III

Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb na łowisku
licencyjnym nr 216 „Malinka” na dany rok kalendarzowy.
2. Na zbiorniku obowiązuje rejestracja złowionych ryb.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.
4. Po złowieniu ryby limitowanej przeznaczonej do zabrania, po włożeniu jej do siatki,
należy ją niezwłocznie wpisać do rejestru połowów wraz z podaniem godziny
i minuty złowienia. Zabrania się podmiany ryb z siatki.
5. Ryby nie przeznaczone do zabrania muszą być niezwłocznie po złowieniu
wypuszczone z powrotem do wody.
6. Po każdym zarybieniu wprowadza się zakaz wędkowania na zarybionym stawie
co najmniej do godzin rannych najbliższej niedzieli. Okresy zamknięcia stawów będą
wywieszone na tablicy ogłoszeń ośrodka i na stronie internetowej koła.
7. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu jeden raz dziennie.
Każde przybycie na wędkowanie musi być odnotowane w rejestrze.
8. Zabrania się wędkowania z mola oraz w zatoczce położonej w północnej części
dużego stawu, ograniczonej molem oraz linią łączącą najdalszą nadwodną część mola
i najwyższą sosną na wysokim brzegu.
9. Młodzież do lat 14-tu może łowić przy opiekunie na jedną wędkę spławikową
w ramach limitu przypadającego na opiekuna.
10. Członkowie Koła nr 40 Leśnik posiadający „Zezwolenie na amatorski połów ryb na
łowisku licencyjnym nr 216 Malinka” mają prawo do dwukrotnego zaproszenia
w ciągu roku wędkarza członka PZW. Zaproszony wędkuje obok zapraszającego
i w ramach jego limitów połowów.
11. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody
w uzasadnionych przypadkach oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.
12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 216 Malinka”
jest podstawą do natychmiastowego zatrzymania „Zezwolenia” i odmowy jego
sprzedaży w roku następnym.
1.

Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

IV
1.

2.

3.
4.
5.

V

Zezwolenie można zakupić od stycznia do końca czerwca w siedzibie Koła PZW nr 40
w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 14, w każdy roboczy czwartek od godz. 17:00
do 19:00.
Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:
 240,00 zł - opłata normalna dla członka PZW, uprawniająca do zabrania 25 szt.
ryb limitowanych.
 180,00 zł - opłata normalna dla członka PZW, który w poprzednim roku
przepracował na ośrodku 6 godz., uprawniająca do zabrania 25 szt. ryb
limitowanych.
Po wykorzystaniu limitu rocznego określonego w Zezwoleniu istnieje możliwość
zakupu drugiego w tej samej cenie, bądź w wysokości 50% ceny i limitem 13 szt. ryb.
Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość ograniczenia ilości
sprzedawanych zezwoleń.
Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne nr 216 Malinka jest łowiskiem całorocznym i całodobowym
z wyjątkiem jednego miesiąca po zarybieniu wiosennym, w którym obowiązuje zakaz połowu
w nocy.
VI

Postanowienia szczegółowe:
1. Do ryb limitowanych na łowisku licencyjnym Malinka nr 216 zalicza się następujące
gatunki : karp, lin, amur, pstrąg, szczupak, sandacz, sum, karaś, leszcz.
2. Dobowy łączny limit złowionych ryb wynosi 2 szt. tj. karp, lin, leszcz, amur, pstrąg
- w tym 1 szt. łącznie szczupaka, sandacza lub suma, oraz 2 szt. karasia srebrzystego.
3. Tygodniowy łączny limit ilościowy ryb do zabrania z łowiska Malinka wynosi 4 szt.
tj.: karp, lin, leszcz, amur, pstrąg – w tym 2 szt. szczupaka, sandacza lub suma,
oraz 4 szt. karasia srebrzystego.
4. Po złowieniu limitu tygodniowego wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie
i opuścić stanowisko wędkarskie.
Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).
5. Wymiary ochronne:
 Karp
- do 30 cm oraz powyżej 65 cm
 Lin
- do 45 cm
 Leszcz - do 45 cm
 Amur - do 50 cm
 Szczupak- do 50 cm
 Sandacz - do 50 cm.
Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
6. Okresy ochronne ryb:
 od dnia 01 stycznia 2018 r. do odwołania - zakaz zabierania karasia pospolitego
(złocistego) oraz jazia,
 od dnia 01 stycznia do 30 czerwca – zakaz zabierania lina oraz leszcza.
Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
7. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową od 1-go września do 31 grudnia danego
roku.

8. Na łowisku ogranicza się pozyskiwanie ryb na tzw. żywca do 10 szt. dziennie
z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.
9. Przez okres jednego miesiąca od zarybienia wiosennego obowiązuje zakaz nęcenia
ryb. Dokładny okres zakazu podany będzie na tablicy ogłoszeń na ośrodku i na stronie
internetowej koła. Ograniczenie to nie dotyczy uczestników rozgrywanych w tym
czasie na ośrodku zawodów wędkarskich.

VII

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez
Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 17.02.2018 r.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 40 Leśnik w Olkuszu

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym
nr 216 Malinka

Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty wędkarskiej ………………………………..
Zezwolenie ważne

od ………… do ……………

Data wydania ……………………………………….
Limit ………………

Hologram

Pieczęć i podpis

Wzór rejestru połowów:
Rejestr połowów
Koło PZW nr 40 Leśnik Olkusz
Łowisko nr 216 „Malinka”
Nr zezwolenia/rok …………………………………………
Nazwisko …………………………………………………..
Imię ………………………………………………………..
Nr karty wędkarskiej ………………………………………

…………………………
podpis

LEGENDA – symbol gatunku:
1 - karp, 2 - lin, 3 – amur, 4 - szczupak , 5 – sum, 6 - jaź
7 – pstrąg, 8 – karaś, 9 - leszcz , 10 - sandacz

Data i godzina

Gatunek
ryby

Sztuk Długość, waga
(cm, kg)

Uchwała nr 27/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 17.02.2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2018”
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 17 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
1.
2.
3.
4.

Ogłasza konkurs „Młodzieżowe Koło Roku 2018”.
Zatwierdza regulamin konkursu stanowiący załącznik niniejszej uchwały.
Okres rozliczeniowy punktacji obejmuje okres od 01.12.2017 r. do 31.10.2018 r.
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 30.04.2018 r.
§2

Wykonanie uchwały i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza Wiceprezesowi ZO
ds. Młodzieży.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. Młodzieży
Zbigniew Mośko

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik do uchwały nr 27/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia17.02.2018 r.

Regulamin konkursu „Młodzieżowe Koło Roku”
Okręgowa Komisja ds. Młodzieży zaprasza wszystkie koła Okręgu PZW
w Katowicach do udziału w konkursie „Młodzieżowe Koło Roku”
Konkurs trwa od 1 grudnia do 31 października roku następnego
Celem konkursu jest :
 Zainteresowanie Kół PZW naszego okręgu do działalności z dziećmi i młodzieżą
poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską i sportową,
 Organizacje zawodów sportowych,
 Organizację aktywnego wypoczynku,
 Promocję wędkarstwa w środowisku działania,
 Promocję działalności organizacyjnej z młodzieżą z wykorzystaniem portalu
pzw.org.pl.
Koła przystępujące do współzawodnictwa powinny do końca kwietnia przesłać pisemne
zgłoszenie udziału w konkursie (druk zgłoszenia załącznik nr 1). Do zgłoszenia należy
dołączyć roczny program szkoleń zawierający miejsce, daty i godziny spotkań. O zmianach
w programie działalności, koła mają obowiązek powiadomić niezwłocznie opiekuna rejonu
i odnotować zdarzenie w protokole imprezy.
Dla najlepszych kół przewiduje się nagrody:
I miejsce
2 000,00 zł
II miejsce
1 700,00 zł
III miejsce
1 500,00 zł
IV miejsce
1 200,00 zł
V miejsce
1 000,00 zł
VI miejsce
800,00 zł
VII miejsce
500,00 zł
VIII miejsce
500,00 zł
Nagrody mogą ulec zwiększeniu w miarę posiadanych środków finansowych przez
Komisję ds. Młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU
Aby zaliczyć udział Koła w konkursie należy spełnić n/w kryteria:
 W kole działa szkółka wędkarska (za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki
wędkarstwa dla dzieci i młodzieży, w zorganizowanej grupie prowadzone przez
opiekuna młodzieży wędkarskiej, udokumentowane szkoleniami z datami, listą
obecności z podpisami uczestników biorących udział w zajęciach oraz miejscem ich
przeprowadzenia – minimum 5 zajęć),
 W kole zostały przeprowadzone zawody z okazji Dnia Dziecka, a relacja z nich
została opublikowana na stronie koła w domenie pzw.org.pl,
 Przynajmniej jeden kadet koła wziął udział w zawodach rejonowych lub okręgowych.
Wymagania konkursowe :
1. Każdy rozpoczęty 1% udziału członków uczestników w kole.

30 pkt.

2. Zorganizowanie zawodów zleconych przez Komisję ds. Młodzieży, drużynowych lub
indywidualnych Mistrzostw Rejonu Kadetów oraz zawodów Młode Talenty.
Należy dostarczyć protokół, listę startową z rocznikiem i podaniem numeru koła przy
każdym uczestniku zawodów.
30 pkt.
3. Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, prelekcji lub pokazu o tematyce
wędkarskiej.
Należy dostarczyć wypełniony protokół stanowiący załącznik nr 2. Do konkursu
będzie zaliczane do 5 prelekcji / pokazów.
20 pkt.
4. Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, konkursu wiedzy ekologicznowędkarskiej.
Należy załączyć regulamin konkursu, listę uczestników potwierdzoną przez dyrektora
placówki, w której konkurs zorganizowano. Do punktacji zaliczonych będzie
do 5 konkursów.
30 pkt.
5. Zorganizowanie w kole zawodów o mistrzostwo koła w kategorii kadet w dyscyplinie
spławikowej lub rzutowej.
10 pkt. / kadet
6. Zorganizowanie w kole zawodów ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do lat 16.
Za każdego startującego zawodnika 3 pkt. (nie więcej niż 30 pkt. za zawody).
Punkty przyznane w konkursie Młodzieżowe Koło Roku będą przyznane
za zorganizowanie maksymalnie 10 zawodów, nie ujętych w innych punktach
regulaminu.
7. Uczestnictwo kadetów w zawodach wędkarskich organizowanych w kole, w kategorii
open. W protokole zawodów należy obowiązkowo wpisać rocznik kadeta.
Do konkursu zaliczanych będzie maksymalnie 10 startów. Nie więcej niż 30 punktów
za zawody.
3 pkt./ zawodnik
8. Zorganizowanie wycieczki wędkarskiej. Przyznawane będą punkty tylko za jedną
wycieczkę. Warunkiem zaliczenia zadania będzie relacja i zdjęcia z wycieczki
umieszczone na stronie koła, w domenie pzw.org.pl.
50 pkt.

9. Zorganizowanie zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół, placówek itd.
dla dzieci w wieku kadeta:
a. gdy startują 2 szkoły
30 pkt.
b. gdy startują 3 szkoły
40 pkt.
c. gdy startują 4 i więcej szkół
50 pkt.
10. Uczestnictwo w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Kadetów, zawody zostają
zaliczone, gdy udział w nich biorą co najmniej 3 koła:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce, gradacja co 2 pkt.
11. Uczestnictwo w indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Kadetów w dyscyplinach
wędkarskich:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
12. Uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu – eliminacje do zawodów Młode
Talenty:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
13. Uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich
w kategorii Kadet:
a. 10 pkt. za udział zawodnika w każdej turze zawodów
b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
14. Uczestnictwo w Drużynowym Finale Rejonów Kadetów.

30 pkt.

15. Uczestnictwo w zawodach okręgowych Finał Młode Talenty:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce w sektorze, gradacja co 2 pkt.
16. Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Okręg dla kadetów:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
17. Uczestnictwo w Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich:
a. 10 pkt. za zawodnika
b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
18. Uczestnictwo w zawodach rangi międzynarodowej, krajowej i strefowej:
a. 5 pkt. za udział zawodnika w każdej turze zawodów
b. 10 pkt. za I miejsce klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt.
Kompletne materiały należy przesłać na adres Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dopiskiem Młodzieżowe Koło Roku – Komisja ds. Młodzieży w terminie
do 31 października danego roku.

O przyznaniu punktów w konkursie decyduje powołana komisja działająca przy Komisji
ds. Młodzieży przy ZO PZW w Katowicach na podstawie przysłanych i zweryfikowanych
materiałów zawierających:
 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3,
 Zestawienie punktacji stanowiącej załącznik nr 4,
 Dokumentację pracy szkółki zawierającej daty, terminy i tematykę zajęć szkółki oraz
listę obecności,
 Kompletne protokoły ze wszystkich zaliczanych do konkursu zawodów,
rozgrywanych w kołach i rejonach (z zaznaczeniem udziału reprezentantów koła),
 Karty zorganizowanych prelekcji potwierdzone przez dyrekcję placówki, w której
była zorganizowana,
 Regulamin i listy uczestników konkursu wiedzy ekologiczno-wędkarskiej
potwierdzonej przez dyrekcję placówki, w której była organizowana
Kołom przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu
na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.
Zdobyte nagrody mogą zostać przeznaczone tylko na działalność z młodzieżą lub zakup
sprzętu dla młodzieży.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Koło PZW nr ……..
………………………...................…

................................ dnia,…………….

Okręg PZW w Katowicach
Komisja ds. Młodzieży

Zarząd Koła PZW nr ……………….……., na swoim posiedzeniu w dniu ……………
podjął uchwałę o zgłoszeniu szkółki wędkarskiej działającej w naszym kole do konkursu
Młodzieżowe Koło Roku …………... r.
W załączeniu przekazujemy plan pracy szkółki.
Osobą odpowiedzialną za pracę z młodzieżą w kole jest kol. ……………………….
tel. ……………………………...

............................................
podpis Prezesa Koła

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

(pieczątka szkoły)

Koło PZW nr ……..
………………………...................…

.......................... dnia, ………..….

Protokół
z przeprowadzonej prelekcji lub pokazu
Prelekcje / pokaz przeprowadzono w .……………………...................………………………..............
……………………………………………………………………………........………………………………..

Temat .....................…...................…………………………………………………………...............................
............……………………………………………………………………………………………………………..

Ilość uczestników biorąca udział: …........….. data …..............………godz. od …....…… do …..…..…..
Uwagi……………………………………………………………………………………........................…….…...
……………………………………………………………………………………..……………………...................
……………………………………………………………………………………………………………............…
…………………………………………………………………………………………………………...……….....

………………………………
( podpis prowadzącego)

……………..…………………………
(pieczątka/podpis dyrektora placówki)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Koło PZW nr ……..
………………………...................…

.............................., dnia…………..…...

Okręg PZW w Katowicach
Komisja ds. Młodzieży

Zarząd Koła PZW nr informuje, że zrealizował zadania kwalifikujące do zaliczenia
konkursu Młodzieżowe Koło Roku tj.:
 w kole działa szkółka wędkarska,
 w kole zostały przeprowadzone zawody z okazji Dnia Dziecka, a relacja z nich została
opublikowana na stronie koła w domenie pzw.org.pl,
 przynajmniej jeden kadet koła wziął udział w zawodach rejonowych lub okręgowych.
Dokumentacja w załączeniu
............................................
podpis Prezesa Koła

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

Raport – podsumowanie konkursu
(wypełnia osoba odpowiedzialna za pracę z młodzieżą w Kole PZW)
LP

Zadanie

1

Każdy rozpoczęty 1% udziału członków uczestników w kole.

2

Zorganizowanie zawodów zleconych przez Komisje ds. Młodzieży, drużynowych
lub indywidualnych Mistrzostw Rejonu Kadetów oraz zawodów Młode Talenty.
Należy dostarczyć protokół, listę startową z rocznikiem i podaniem numeru koła
przy każdym uczestniku zawodów.

3

4

5

6

7

8
9

Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, prelekcji lub pokazu
o tematyce wędkarskiej. Należy dostarczyć wypełniony protokół stanowiący
załącznik numer 2. Do konkursu będzie zaliczane 5 prelekcji / pokazów.
Zorganizowanie szkole lub środowisku działania, konkursu wiedzy ekologicznowędkarskiej. Należy załączyć regulamin konkursu, listę uczestników
potwierdzoną przez dyrektora placówki, w której konkurs zorganizowano.
Do punktacji zaliczonych będzie do 5 konkursów.
Zorganizowanie s kole zawodów o mistrzostwo koła w kategorii kadet
w dyscyplinie spławikowej lub rzutowej.
Zorganizowanie w kole zawodów ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do lat
16. Za każdego startującego zawodnika 3 pkt. (nie więcej niż 30 pkt. za zawody ).
Punkty przyznane do konkursu Młodzieżowe Koło Roku będą przyznane
za zorganizowanie maksymalnie 10 zawodów, nie ujętych w innych punktach
regulaminu.
Uczestnictwo kadetów w zawodach wędkarskich organizowanych w kole,
w kategorii open. W protokole zawodów należy obowiązkowo wpisać rocznik
kadeta. Do konkursu zaliczanych będzie maksymalnie 10 startów.
Zorganizowanie wycieczki wędkarskiej. Przyznawane będą punkty tylko za jedną
wycieczkę. Warunkiem zaliczenia zadania będzie relacja i zdjęcia z wycieczki
umieszczone na stronie koła, w domenie pzw.org.pl.
Zorganizowanie zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół, placówek
itd. dla dzieci w wieku kadeta.

10

Uczestnictwo w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Kadetów.

11

Uczestnictwo w indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Kadetów w dyscyplinach
wędkarskich.
Uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu – eliminacje do zawodów
Młode Talenty.
Uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich
w kategorii Kadet.

12
13

załącznik
X
Zał.

Zał.

Zał.

Zał.

Zał.

Zał.

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

14

Uczestnictwo w Drużynowym Finale Rejonów Kadetów.

Zał.

15

Uczestnictwo w zawodach okręgowych Finał Młode Talenty.

Zał.

16

Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Okręg dla kadetów.

Zał.

17

Uczestnictwo w Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich.

Zał.

18

Uczestnictwo w zawodach rangi międzynarodowej, krajowej i strefowej.

Zał.

Imię, nazwisko i podpis osoby przedstawiającej dokumentację :

Razem

Suma
punktów
wypełnia komisja

Uchwała nr 28/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 17.02.2018 r.
w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
i pkt 2 Regulaminu nadawania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” przyjętego
uchwałą nr 129 ZG PZW z dnia 17.12.2011 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Nadaje odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” członkowi uczestnikowi Koła PZW nr 1 Będzin
kol. Bartłomiejowi Malinowskiemu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. Młodzieży
Zbigniew Mośko

Prezes ZO
Mirosław Iwański

