
Sektor A 
 

• 1-5  50 m  poniżej elektrowni w Zwierzyniu (transformator) 
do połowy płani (skała w Zwierzyniu) 

• 6-10  od połowy płani do końca pierwszej wyspy 
(ławeczka) 

• 11-15  od końca pierwszej wyspy do początku II wyspy 

• 16-20  od początku II wyspy do  I linii wysokiego napięcia  

• 21-25 od I linii wysokiego napięcia do 50 m powyżej dołka 
głowacicowego w Średniej Wsi (geodeta)  

• 26-30 od 50 m wyżej dołka głowacicowego w Średniej Wsi 
do końca płani pod skocznią 

• 31-35 od końca płani pod skocznia do potoku poniżej 
przejazdu w Średniej Wsi  

• 36- 40 od potoku poniżej przejazdu w Średniej Wsi do 50 
m poniżej starego mostu w Średniej Wsi  

• 41-45 od 50 m poniżej mostu w Średniej Wsi do ok. 100 m. 
poniżej kapliczki (wysepka po prawej stronie Sanu) 

• 46-50 od wysepki po prawej stronie Sanu do powyżej 
końca lasu na płani Bachlawa 

• 51-55 od 100m powyżej końca płani (koniec lasu) do ujścia 
Hoczewki (tablica koniec łowiska OS San) 

 
 
 
 
 
 

Sektor B 
 

• 1-5 od ujścia Hoczewki do przejazdu poniżej ujścia tej 
rzeki  

• 6-10 od przejazdu za składem drewna niżej ujścia 
Hoczewki do schodków powyżej kanału ściekowego na 
wysokości hotelu Salamandra 

• 11-15 od schodków powyżej kanału ściekowego na 
wysokości hotelu Salamandra do 50 m. poniżej początku 
prądów 

• 16-20 od 50 m. poniżej początku prądów (ścieżka do wody) 
do początku wysepki poniżej wjazdu w Łączkach 

• 21-25 od początku wysepki poniżej wjazdu w Łączkach do 
tablicy „koniec Łączek” 

• 26-30 od tablicy koniec Łączek (ujście strumyka) do ujścia 
potoku po drugiej stronie (Baszta) 

• 31-35 od ujścia potoku po drugiej stronie  do drogi do 
Gawry 

• 36-40 od drogi do Gawry do końca największej wyspy 
przed mostem w Huzelach  

• 41-45 od 100 m powyżej mostu w Huzelach (koniec 
ogrodzenia campingu) do ujścia ścieku z działek (wjazd z 
łąki) 

• 46-50 od ujścia ścieku z działek do bramy na działkach 

• 51-55 od bramy na działkach do skały w Lesku 
 



Sektor C 
  

• 1-5 od skały w Lesku  do końca wyspy nad dołkiem 
głowacicowym na II zakręcie. 

• 6-10 od końca wyspy nad dołkiem głowacicowym na II 
zakręcie do 100 metrów powyżej linii wysokiego napiecia 

• 11-15 od 100 metrów powyżej linii wysokiego napięcia do 
brodu (PGR w Woli Postołowskiej) 

• 16-20 od brodu (PGR w Woli Postołowskiej) do garbu pod 
Kordysem 

• 21-25 od garbu pod Kordysem do linii elektrycznej 
powyżej mostu w Postołowie 

• 26-30 od linii elektrycznej powyżej mostu w Postołowie do 
ujścia potoczku powyżej Starego Mostu 

• 31-35 od ujścia potoczku powyżej Starego Mostu do końca 
wyspy 

• 36-40 od końca wyspy poniżej starego mostu do ujścia 
odnogi z wyspy poniżej końca płani  

• 41-45 od ujścia odnogi z wyspy poniżej końca płani do 
ujścia potoku w Łukawicy  

• 46-50 od ujścia potoku w Łukawicy do końca płani na 
wysokości tartaku w Łukawicy  

• 51-55 od końca płani na wysokości tartaku w Łukawicy do 
50 m poniżej przejazdu w Manastercu – zwalone drzewo do 
wody poniżej przejazdu 

 
 
 

Program zawodów. 
25 sierpnia   piątek 
10.00. – 15.00.           - trening – łowisko treningowe 
17.00. – 19.00.           - przyjazd i rejestracja ekip 
18:00  - kolacja– dla osób zakwaterowanych w ośrodku Bieszczady 
19.00.                         – uroczyste otwarcie Mistrzostw 
19.30.                         – odprawa głównej komisji sędziowskiej 
20.00.                         - odprawa kierowników ekip i losowanie 
26 sierpnia   sobota 
5:30  - śniadanie – dla osób zakwaterowanych w ośrodku Bieszczady 
7.00. – 8.30.               - rozwiezienie na stanowiska 
8.30. – 9.00.               - przygotowanie do łowienia 
9.00. – 12.00.              - I tura zawodów 
12.00. – 13.00.           - zwiezienie zawodników do bazy (łąka w Huzelach) 
14.00.                         - wyniki I tury 
13.30. – 14.30.           - rozwiezienie na stanowiska 
14.30. – 15.00.           - przygotowanie do łowienia 
15.00. – 18.00.           - II tura zawodów 
18.00. – 20.00.           - zwiezienie zawodników do bazy 
18:30  - obiadokolacja – dla osób zakwaterowanych w ośrodku 
Bieszczady 
21.00                          - wyniki II tury 
27 sierpnia   niedziela 
 5:30  - śniadanie – dla osób zakwaterowanych w ośrodku Bieszczady 
7.00. – 8.30.               - rozwiezienie na stanowiska 
8.30. – 9.00.               - przygotowanie do łowienia 
9.00. – 12.00.              - III tura zawodów 
12.00. – 13.00.           - zwiezienie zawodników do bazy 
12:30  - obiad – dla osób zakwaterowanych w ośrodku Bieszczady 
13.00.                          - wyniki nieoficjalne 
14.00.                         - podanie oficjalnych wyników Mistrzostw 
                        - dekoracja zwycięzców, zakończenie Mistrzostw. 
 


