
 

K O M U N I K A T       

Z A W O D Ó W 

Sars Yuki              

Feeder Cup 

13.05.2017, Opole Lubelskie 

 

 

1. ORGANIATOR: 

Koło PZW Lublin Haczyk. 

  

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody odbędą się w dniu 13.05.2017 na łowisku w Opolu Lubelskim, które jest oddalone od Lublina o 

około 50 km. Łowisko znajduje się przy ul. Rybackiej – wjeżdżając do Opola od strony Poniatowej drogą 

nr.824 kierujemy się ulicą Lubelską i skręcamy w lewo w ul. Rybacką – łowisko, na którym odbędą się 

zawody jest 3 kolejnym i za razem największym zbiornikiem wodnym. 

  

3. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:                          

Terenem zawodów jest zbiornik o charakterze hodowlanym o powierzchni 16ha, z maksymalną  głębokością 

do 2 metrów, wypłycający się w stronę środka zbiornika. Dno miękkie, lekko muliste. Dominującymi 

gatunkami ryb są: leszcz, karaś. Towarzyszące gatunki ryb: karp, lin, płoć. 

 

4. UCZESTNICY: 

W zawodach uczestniczą zawodnicy po wcześniejszym zgłoszeniu się u organizatora zawodów oraz po 

wpłaceniu kwoty startowego. Ze względu na pojemność zbiornika – ilość miejsc w zawodach jest 

ograniczona. Pierwszeństwo będą mieli zawodnicy, którzy dokonają wpłaty startowego przelewem na konto 

bankowe podane w pkt 5. 

 

5. WARUNKI I KOSZTY UCZESTNICTWA: 

 

Należy dokonać imiennego zgłoszenia zawodników oraz osób towarzyszących w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 09.05.2017 roku: 

Tomasz Samoń - tel. 507 328 973 (preferowany SMS), mail: sajo81@gmail.com 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 



 

Opłata startowa za zawodnika wysokości 120zł. Koszt obiadu dla osoby towarzyszącej wynosi 20zł.  

Opłaty należy dokonać w sekretariacie zawodów w dniu zawodów 13.05.2017 r., bądź też przelewem na 

numer konta: 

Koło PZW Lublin Haczyk                                                                                                                                 

53 1600 1462 1839 2392 5000 0001                                                                                                                

Tytułem: imię i nazwisko zawodnika, Opole Lubelskie 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w PZW oraz Regulaminem cyklu zawodów Sars 

Yuki Feeder Cup, z którym można się zapoznać na stronie: 

http://sars.pl/aktualnosci/sars-yuki-feeder-cup-2017.html 

Jedynym możliwym wyjątkiem od regulaminu cyklu zawodów (link powyżej) jest zmniejszenie stanowisk, 

które będą wynosiły około 10 metrów – w przypadku małej liczby zawodników stanowiska mogą być 

wydłużone do około 20 metrów. 

 

Dla najlepszych 12 zawodników organizator przewiduje nagrody, a pula nagród uzależniona jest od ilości 

startujących zawodników. Wśród wszystkich zawodników startujących zostanie wylosowana jedna nagroda 

specjalna ufundowana przez firmę Sars. 

Dodatkowo 6 najlepszych zawodników uzyska prawo startu w ogólnopolskim finale cyklu Sars Yuki Feeder 

Cup 2017. 

 

7. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW: 

6:20 - 7:00 - potwierdzenie zgłoszonych do zawodów zawodników w sekretariacie zawodów 

7:00 - 7:30 - otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk 

8:00 - I sygnał wejścia na stanowiska 

9:50 - II sygnał nęcenia zanętą ciężką 

10:00 - III sygnał rozpoczynający zawody 

14:55 - IV sygnał na 5 min. przed końcem zawodów 

15:00 - V sygnał koniec zawodów 

15:00 - 16:00 - praca komisji sędziowskiej 

16:15 – posiłek, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

 


