
Koszalin 3 stycznia 2017 roku 

 

KOMUNIKAT nr 1  

„I GRUNTOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (FEEDER) O 
PUCHAR BURMISTRZA DARŁOWA – 2017” 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie 
uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w 
dniach 31 marca – 2 kwietnia organizuje na kanale portowym w 
Darłówku Wschodnim – I Gruntowe Mistrzostwa Polski (Feeder). 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi Zasadami 
Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz przepisami art. 90 ustawy z 
dnia 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim i Zarządzeniu nr 
1 i 2/2014 Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w 
Słupsku w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów 
morskich na morskich wodach wewnętrznych 

I. ZASADY UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH. 

1. W 2017 roku przyjmuje się następujące zasady zgłoszeń do 
udziału w mistrzostwach:                                                                       
a/. Okręgi PZW mogą zgłosić po dwie dwuosobowe drużyny – bez 
względu na rozegrane gruntowe (feederowe) mistrzostwa w swoich 
okręgach.                                                                                                 
b./ Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska, przy zgłoszeniu 
większej ilości niżeli 80 zawodników (40 drużyn), nastąpi komisyjne 
losowanie.                                                                                                
c./ Losowanie kwalifikujące do startu w mistrzostwach nastąpi z 
drugich drużyn zgłoszonych przez okręgi.                                              
2. W zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć, która drużyna okręgu  
jest nr 1.                                                                                                      
3. Zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, aktualne badania 
lekarskie oraz opłacone składki PZW na 2017 rok. Ten wymóg będzie 
kontrolowany w sekretariacie mistrzostw Polski. 

 

POWYŻSZE ZASADY ZOSTAŁY UZGODNIONE Z GŁÓWNYM 
KAPITANATEM SPORTOWYM ZG PZW. 

 



II. ZGŁOSZENIA I KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH 

1. Zgłoszenia pisemne, zgodnie z załączonym drukiem, należy 
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2017 na adres 
Okręgu PZW w Koszalinie: 75-838 Koszalin ul. Łużycka 55 lub pocztą 
elektroniczną  – koszalin@pzw.pl                                                     
Strona internetowa okręgu: http://www.pzw.org.pl/koszalin 

2. W zgłoszeniach prosimy o podanie numeru kontaktowego celem 
potwierdzenia przez organizatora mistrzostw o nadejściu i przyjęciu 
zgłoszenia. 
3. Zgłoszenia przysłane po upływie terminu nie zostaną przyjęte. 
 
4. Koszt udziału jednego zawodnika wynosi 240 złotych. 
Opłatę startową należy przekazać na konto Okręgu PZW w 
Koszalinie : Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76 1240 3653 1111 0000 
4188 3325 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie,  
ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin z dopiskiem „FEEDER” - do dnia 
20.02.2017 roku. 
5. Koszt pamiątkowych gadżetów oraz posiłek dla osób 
towarzyszących wynosi 50 złotych. 
 
6. Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W tym przypadku w  
zgłoszeniu prosimy podać dane do wystawienia faktur. 
7. Okręgom PZW, które dokonały zgłoszenia zawodników i wnieśli 
opłatę startową, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w 
mistrzostwach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 
 
 

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA UCZESTNIKOM WYŻYWIENIA I 
ZAKWATEROWANIA. 

 
 

III. TRENING PRZED MISTRZOSTWAMI. 
 
1. W dniu 31.03.2017 (piątek) odbędzie się obowiązkowy trening w 
godzinach 9.00 – 14.00. Trening dozwolony jest tylko w określonym 
czasie i wyznaczonym dla drużyn miejscu. 
Początek i koniec treningu zostaną ogłoszone stosownymi 
sygnałami. 
2. Opłatę za wędkowanie i trening na wodach morskich pokrywa 
organizator. 
3. Za zezwolenia na wędkowanie na wodach morskich w innych 
terminach należy wnieść stosowną indywidualną opłatę (patrz 
załącznik). 
4. INFORMACJA - w dniu 26 marca 2017 roku na terenie rozgrywania 
mistrzostw odbędą się otwarte spławikowe i gruntowe zawody 
wędkarskie, organizowane przez koło PZW Rokosowo – Jedliny, 



które można wykorzystać jako trening przed mistrzostwami Polski. 
Szczegóły w komunikacie nr 2. 
 
IV. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA. 
 
Miejscem rozegrania mistrzostw Polski jest kanał portowy w 
Darłówku Wschodnim stanowiący przyujściowy odcinek rzeki 
Wieprzy i Grabowej do morza. 
Stanowiska zawodnicze będą usytuowane na jego wschodnim 
brzegu. Jest to deptak ciągnący się wzdłuż kanału.  
Do lustra wody jest  1,5 – 2 metry.  
Głębokość kanału na całej długości oscyluje pomiędzy 5 – 6,5 metra.  
W jego środkowej części usytuowana jest rynna ukształtowana pod 
wpływem przepływu kutrów rybackich i statków. Szerokość kanału – 
60-70 metrów. 
Występujące i poławiane gatunki ryb, to: płoć, leszcz, krąp, jaź, 
szczupak, pstrąg, troć.  
 
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 
 

1.Główna Komisja Sędziowska 
Sędzia Główny: Artur Kalinowski 
Z-ca Sędziego Głównego – Jerzy Makara 
Sekretarz – Bogusław Siwiela 
Sędziowie sektorowi:  
Grzegorz Kwiatkowski, Mirosław Wróblewski 

 
2. Biuro zawodów oraz miejsce otwarcia i zakończenia mistrzostw 
znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Korsarz” ul. 
Conrada 6, 76-153 Darłówko Wsch. Tel. (94) 314 26 67,   
kom. 500 308 636. 
 
3. W ośrodku istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia dla 
około 100 osób. Ośrodek jest oddalony od miejsca zawodów ok. 300 
metrów. 
 
3. Inne możliwości zakwaterowania – patrz strona internetowa 
http://www.darlowo.com.pl/ 
 
VI. INNE. 
 
1. Szczegółowy program mistrzostw Polski, usytuowanie stanowisk, 
miejsc treningu, możliwości wjazdu na łowisko itpO zostaną podane 
w komunikacie nr 2. 
2. Osoby do kontaktu, ze strony Okręgu PZW Koszalin, w sprawach 
organizacyjnych: 
- Jerzy Makara - 600 237 621. j.makara@wp.pl  



- Ryszard Dzikiewicz – 609 139 254 ryszard.dzikiewicz@ekowodrol.pl 

3. Generalnym sponsorem ”I Gruntowych Mistrzostw Polski (Feeder) 
– 2017” jest sklep wędkarski „DRAPIEŻNIK” z Białegostoku ul. 
Józefa Mackiewicza 1/lok. U4   tel. 600899240, e-mail: 
biuro@sklepdrapieznik.pl      

                                                                                                                                     

4. Przewidywana wartość upominków w tych mistrzostwach to kwota 
około 15 tys. złotych. 

Z poważaniem 
 

Monika Gańcza 
Pełnomocnik ZG PZW 

 


