
Katowice, sierpień 2014r. 
 

Zarządy Okręgów PZW 
Kluby Wędkarskie 

wszystkie 

 
 

KOMUNIKAT 
Spinningowych Mistrzostw Polski 

 
 
    Zarząd Okręgu PZW w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego organizuje 
Spinningowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się  w dniach 25 – 28.09. 2014r. 
 

I Zasady sportowe 
 
1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego, w trzech turach z łodzi, w kategorii 
seniorów i juniorów. 
2. Prawo startu w mistrzostwach mają:  
- w kat. seniorów: spinningowi mistrzowie okręgów , ubiegłoroczny Mistrz Polski oraz zawodnicy , 
którzy uzyskali prawo startu w Grand Prix Polski na rok 2014 pod warunkiem uczestnictwa w 
minimum 6 turach zawodów GP Polski. 
- w kat. juniorów: spinningowi mistrzowie okręgów , ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie 
przekroczył limitu wieku oraz zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w 
zawodach eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska). 
3. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą posiadać licencję sportową (z posiadania licencji 
zwolnieni są juniorzy) z aktualnym badaniem lekarskim oraz opłacone składki członkowskie. 
 

II Informacje organizacyjne 
 
1. Łodzie zawodnikom zapewnia organizator w ramach opłaty startowej. 
2. Podczas zawodów wolno używać wyłącznie silników elektrycznych. 
3. Organizator nie zapewnia dojazdu na sektory. 
4. Trenujący przed mistrzostwami mogą opłacić składki okresowe na przystaniach wędkarskich. 
5. Zbiorniki na których rozgrywane będą mistrzostwa Polski zamyka się do treningu od dnia 22.09.br. 
6. Ubezpieczenie NW pokrywa organizator. 
7. Komisja sędziowska: 
    Karol Podsiadło (695 746 632) - sędzia główny 
    Witold Laskowski – sędzia sekretarz 
 

III Zgłoszenia i opłaty 
 
1. Zgłoszenia udziału w mistrzostwach, na obowiązujących drukach,  należy przesłać na adres: 
Okręg PZW Katowice ul. Wróblewskiego 35, 40 – 214 Katowice,  
mail – katowice@pzw.com.pl, fax – 32 203 8112 w. 13.  
2. Startowe od zawodnika wynosi 360 zł. Osoba towarzysząca – 50 zł. 
Opłatę startową należy przekazać na konto: 
PKO BP II O/ Katowice nr konta 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 
3. Zgłoszenia i opłatę startową należy przesłać do 15.09.2014r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. 
4. Okręgom, klubom i zawodnikom indywidualnym, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę 
startową, a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty 
startowej. 
5. Startujący w mistrzostwach zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach lub 
dokonania zmian w zgłoszeniu w biurze zawodów, w dniu 25.09.br., w godz. 1100 – 1700 
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IV Łowiska 
 
 - zbiornik Przeczyce 
Zbiornik zaporowy na rzece Czarna Przemsza o powierzchni 430 ha. 
Głębokość: 1,5 – 8,5 m. 
W połowach ryb drapieżnych dominuje okoń i sandacz. Liczna populacja. 
Występują także: sum, jaź, kleń. 
- zbiornik Dziećkowice 
Wyrobisko popiaskowe, o pow. 700 ha, zasilane (podziemnym rurociągiem) z ujęć wody na 
rzekach Soła i Skawa. 
Głębokość: 3 – 12 m. 
W połowach ryb drapieżnych dominuje okoń. Liczna populacja szczupaka. Występują także: 
sandacz, kleń, sum, jaź. 
- zbiornik Paprocany 
Zbiornik zaporowy, o pow. 130 ha, zasilany  wodami opadowymi i odwodnieniem lasów 
państwowych.  
Głębokość: 1 – 3 m. 
W połowach ryb drapieżnych dominuje szczupak.  Występują także: okoń, sandacz, sum, jaź, 
boleń. 
 

V Pozostałe informacje 
 
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w ośrodku „Zajazd Leśny” ul. Sucha 5  42-470 Siewierz  
    tel. do zajazdu - 032 6742720, tel. biura zawodów -  
2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. 
3. Zakwaterowanie można zarezerwować m.in. w: 
- „Zajazd Leśny” ul. Sucha 5  42-470 Siewierz, tel. 032 6742720 
- Ośrodek Wczasowy w Przeczycach ul. Targowa 2A,  tel. 501 323 411 
- Ośrodek Wczasowy „ Biały Dom ”  w Boguchwałowicach, tel. (032) 249 16 06; (032) 380 62 00; 
- Gościniec „ Paradaise ” Przeczyce ul. 21-go Stycznia 50a, tel. (032) 288 76 76; (032) 381 39 40 - 41 
- Hotel Podkowa 42 – 470 Siewierz ul. Sucha 4, tel. (032) 674 13 95-96; 668 144 077 
 

VI Program zawodów 
 
Czwartek 25.09.2014r. 
1100 – 1700 - otwarcie sekretariatu, potwierdzanie udziału w zawodach. 
1700 - uroczyste otwarcie mistrzostw – Zajazd Leśny 
1730 - odprawa kierowników ekip, losowanie sektorów, numerów startowych i łodzi 
Piątek 26.09.2014r. 
700 - zbiórka zawodników w sektorach 
730 - wypłynięcie na łowisko 
800 – 1500 - I tura zawodów 
1800 - ogłoszenie wyników I tury 
Sobota 27.09.2014r. 
700 - zbiórka zawodników w sektorach 
730 - wypłynięcie na łowisko 
800 – 1500 - II tura zawodów 
1800 - ogłoszenie wyników II tury 
Niedziela 28.09.2014r. 
700 - zbiórka zawodników w sektorach 
730 - wypłynięcie na łowisko 
800 – 1500 - III tura zawodów 
1800 - ogłoszenie oficjalnych wyników mistrzostw, wręczenie nagród, zakończenie 
 

Wiceprezes ZO ds. sportu 
                                                                                               Bogusław Kossowski 


