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K o m u n i k a t 

 

XXIV Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich   

  Sędziszów 19-20 maja 2018 

     
ORGANIZATORZY: Okręgowa Komisja d/s Młodzieży oraz Koło PZW Sędziszów Miasto. 

 

PATRONAT: Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sędziszowie Krzysztof Chmaruk, Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego "UNIA" Sędziszów. 

MIEJSCE: Hotel OSiR Sędziszów ul. Dworcowa 20- zakwaterowanie, posiłki, test z wiedzy 

ekologiczno wędkarskiej. 

Stadion Klubu Sportowego "UNIA" Sędziszów ul. Sportowa 1 - zawody rzutowe i konkurencja 

sprawnościowa. 

Zalew Sędziszów na obiektach OSiR ul Sportowa 1 - zawody spławikowe. 

Olimpiada Okręgowa zostanie przeprowadzona wg obowiązującego Regulaminu Okręgowej Olimpiady 

Młodzieży w Sportach Wędkarskich zatwierdzonego Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 

Kielcach w dniu  26.03.2018  (w załączeniu). 

W Olimpiadzie będzie prowadzona końcowa klasyfikacja drużynowa i indywidualna, a w zawodach 

spławikowych dodatkowo klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

W skład trzyosobowej drużyny Koła wchodzą zawodnicy/zawodniczki w wieku  

do lat 12 (rok urodzenia 2006 i młodsi),  

do lat 14 (rok urodzenia 2004 i młodsi), 

do lat 16 (rok urodzenia 2002 i młodsi).  

Każde Koło Okręgu PZW w Kielcach może wystawić tylko jedną drużynę. W Olimpiadzie mogą brać 

udział drużyny niepełne (minimum dwóch zawodników w wymienionych kategoriach wiekowych), jak 

również zawodnicy startujący w kategorii indywidualnej. Dopuszcza się start w niektórych 

konkurencjach rozgrywanych na Olimpiadzie (np. udział tylko w zawodach rzutowych bądź 

spławikowych). Organizator udostępni sprzęt do rozgrywania zawodów rzutowych pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia.   

Zawodnik z niższej grupy ma prawo startu w grupie starszej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej 

grupy wiekowej. Nie ma możliwości startu zawodnika z wyższej grupy wiekowej w niższej. Organizator 

może dopuścić start większej ilości drużyn lub zawodników z Kół po określonym terminie zgłaszania 

drużyn, tj. po 07 maja 2018.  

http://www.pzw.org.pl/
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Sędzią Głównym XXIV Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich będzie kol. Artur 

Konieczny tel. 539-959-478. 

CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA 

Zawody będą rozgrywane w trzech sektorach odpowiadających kategorii wiekowej   A (12 lat), B(14 

lat), C(16 lat) na zalewie dużym w Sędziszowie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy 

Sportowej 1. Zalew jest kąpieliskiem miejskim zamkniętym dla wędkowania (w ciągu roku 2, 3 razy 

udostępniany na zawody wędkarskie). Zawody jedno-turowe - 3 godziny.  

Ilość zanęty na 3 godzinne zawody ogranicza się do 6 litrów i 1 litra przynęt pochodzenia zwierzęcego 

(ochotka, biały robak). 

W sektorze A i B szerokość stanowisk od 8m do 5,30 m dalej płot betonowy, długość stanowisk 10 m. 

Najlepsze efekty zawodnicy osiągają na wędki typu "bat". 

Głębokość łowiska od 1.4 do 2 metrów. Rybostan: płoć, mały leszcz, krąp, okoń, duży amur (od 3kg 

wzwyż). 

ZASADY FINANSOWE: 

Koszt udziału w Olimpiadzie tj. nocleg, wyżywienie (kolacja, śniadanie i obiad) wynosi 75,00 zł od 

każdego uczestnika (zawodnik, opiekun, trener, osoba towarzysząca). 

Koszty startu drużyny: 

• (pełnej 3 osobowej zawodnicy 12, 14, 16 lat), lub 

• (niepełnej 2 osobowej 2 zawodników 12 lub 14 lub16 lat), lub 

• zawodnika indywidualnego (jeden w kategorii wiekowej), 

• sędziów 

pokrywa Zarząd Okręgu w Kielcach. 

Koszty opiekunów, trenerów, dodatkowej drużyny pokrywają Koła ze środków własnych. 

Ostateczny termin zgłoszenia drużyn/zawodników w kat. indywidualnej ustala się na dzień 07 maja 

2018. 

Za opiekunów, trenerów, (dodatkową drużynę) należy dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty (ilość osób 

x 75,00 zł) na konto nr 81 1240 4416 1111 0000 4957 2940 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z 

dopiskiem „XXIV Okręgowa Olimpiada Młodzieży”  .  

Kontakt do Organizatora: 

Zarząd Okręgu PZW w Kielcach Paulina Wołek-Witkowicz tel. 795-533-977,  

Prezes Koła PZW Sędziszów Miasto  Marek Brzdąk tel. 604-501-190. 

 

 

 


