
Z A W O D Y   S P I N N I N G O W E 

 
 

Lublin, 22 kwietnia 2017 r. 
 

              
 

Klub Spinningowo – Muchowy Fenix Lublin oraz Koło PZW Lublin Haczyk serdecznie zapraszają 
wszystkich chętnych na spinningowe otwarcie sezonu wędkarskiego w Lublinie pod nazwą  

„V Puchar Nizinnej Bystrzycy”. 
 

 
Sponsorzy zawodów 

 
„Spławik” salon wędkarski: Lublin, ul. Szmaragdowa 24 

P.P.H.U. M2: Biłgoraj, ul. Janowska 18 
http://pokrowcenawedki.pl/ 

Producent woblerów „SIEK" firma Siek-M 
www.siek.fishing.pl 

Producent Woblerów „HMG” firma Ninja Fishing 
https://www.facebook.com/wobleryhmg/ 

Sklep wędkarski CARPLIVE, Lublin Turystyczna 46 
www.carplive.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

szczegóły na: 

www.klubfenix.pl 

http://pokrowcenawedki.pl/
http://www.carplive.pl/


 
 

„V Puchar Nizinnej Bystrzycy” 
Lublin, 22 kwietnia 2017 r. 

 

 
I. Miejsce zbiórki: 
Godz. 5.50 na terenie sklepu wędkarskiego CARPLIVE, Lublin Turystyczna 46 
 
II. Harmonogram zawodów: 
5.50 – 6.15           Potwierdzenie zgłoszenia 
6.15 – 7.00           Odprawa, wyjście/wyjazd na łowisko 
7.00 – 13.00         Czas trwania zawodów 
13.00 – 14.00       Zdanie kart startowych (w miejscu zbiórki) 
14.00 – 15.00       Praca komisji sędziowskiej, posiłek 
15.00 – 15.30       Zakończenie zawodów, grill, integracja 
 
III.  Zgłoszenia: 
Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł w nieprzekraczalny terminie 
19.04.2017 r.  
Zgłoszenia oraz wpłaty można dokonać: 
1. W salonie wędkarskim „Spławik” Lublin, ul. Szmaragdowa 24  
2. Wpłacając na konto przedstawiciela organizatorów:  
Tomasz Matyjasek nr konta: 50 1020 5558 1111 1540 4140 0050  
(w tytule przelewu proszę podać: V PNB, imię i nazwisko zawodnika(ków) oraz telefon kontaktowy. 
 
IV. Zasady sportowe: 

 terenem rozgrywania zawodów jest rzeka Bystrzyca od ujścia rzeki Krężniczanki do ujścia do 
rzeki Wieprz z wyłączeniem dopływów i starorzeczy (link do mapy z charakterystyką łowiska 
poniżej) 

 zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej „żywą rybą”, 

 zawody rozegrane zostaną jedną sześciogodzinną turą, 

 ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego (okoń, jaź, 
kleń, pstrąg), 

 prawo startu mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy mający zezwolenie na wody nizinne Okręgu PZW 
Lublin, 

 każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania aparatu fotograficznego o rozdzielczości 
minimum 3.2 megapiksela. 

 
V. Nagrody: 
Puchary, talony, nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszych, nagroda rzeczowa dla łowcy 
najdłuższego jazia, upominki do rozlosowania wśród wszystkich uczestników spotkania.  
 
Linka do mapy terenu zawodów: 
https://www.google.pl/maps/@51.2515098,22.6239181,11z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1bDCbvJkl1A
htd_mipICAdkQUI8w 
 
 
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
Tomasz Matyjasek: tel. 660 39 39 39; tomaszmatyjasek@op.pl 
Radosław Nastaj: tel. 502 288 648; radek1978@go2.pl 
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