
Wnioski  do  komisji sportowej i młodzieżowej 2015 

oraz odpowiedzi wypracowane na zebraniu OKS wraz z Sędziami Klasy Krajowej  

 

W dniu 6 lutego w Biurze ZO  Okręgowa Komisja Sportowa wraz z Kolegium Sędziowskim 

rozpatrzyła wnioski skierowane przez Koła PZW, poniżej umieszczamy odpowiedzi.  

 

 

1. przeprowadzenie muchowych mistrzostw okręgu zgodnie z regulaminem 

 ( tylko 1 drużyna z Okręgu  koło lub klub) 

 

- Odp.  Zgodnie z tym co przyjął OKS na Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinach o 

mniejszym zainteresowaniu dopuszcza się wszystkich chętnych z kół i klubów do 

startów  by te imprezy miały odpowiedni poziom i ilość uczestników, ponadto w 

dyscyplinie muchowej dominują praktycznie trzy koła .  

 

2. niewłaściwe zabezpieczenie sędziów i zła praca komisji sędziowskiej (niezgodna z 

regulaminem) 

- Odp. OKS zobowiązał sędziów kl. Krajowej do przestrzegania ZOSW uczulając 

przede wszystkim  sędziów sędziujących Muchowe Mistrzostwa Okręgu o 

niepopełnianie błędów i nieprzychylanie się do próśb zawodników niezgodnych z 

zasadami sportu wędkarskiego i prowadzenie tych zawodów z duchem sportu i 

uczciwej rywalizacji .  

 

3. wniosek o korelację zawodów na szczeblu Okręgu z prośbą o to aby nie kolidowały z 

innymi zawodami zwłaszcza krajowymi - deklaracja pomocy w organizacji przez ZO 

imprez sportowych 

- Odp.  OKS ustalając kalendarz imprez okręgowych robi to na podstawie  kalendarza 

zawodów Głównego Kapitanatu Sportowego tak by poszczególne dyscypliny nie 

kolidowały z imprezami ogólnopolskimi , bywa że w trakcie sezonu GKS zmieni 

termin imprezy czy to ze względu na zmianę terminu zawodów przez  federacje 

międzynarodowe czy wysokie stany wód lub wycofanie się organizatora .Na co OKS 

niestety nie ma wpływu.  

- Koła jak i Kluby są  zobowiązane zgodnie ze statutem do przeprowadzenia 

mistrzostw kół i klubów w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich, dostają na to 

odpowiedni odpis od składek członkowskich , w wyjątkowych sytuacjach  jeśli koło 

ma ograniczone środki może się zwrócić do ZO PZW o wsparcie i dofinansowanie, a 

każdy taki wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie, imprezy na szczeblu 

okręgowym typu Mistrzostwa zawsze są organizowane przez ZO . 

4. przygotować linię brzegową roślinność nabrzeżną, oraz wodną (trzciny wzdłuż 

brzegu) do zawodów na zbiornikiem Krzczeń .  

- Odp. wniosek bezpodstawny roślinność wodna jest prawnie chroniona , w 

wyjątkowych sytuacjach za zgoda właściwych organów państwowych takie prace 

mogą mieć miejsce. W momencie otrzymania takiej zgody ZO podjął  by się usunięcia 

części roślinności .  

5. uaktywnić i utworzyć rezerwację internetową na Zalew Zemborzycki, Krzczeń i 

Dratów 

-Odp. rezerwacja internetowa zbiornika Dratów funkcjonuje  z przerwą remontową już 

od 2 lat – Zalewu Zemborzyckiego i Zbiornika Krzczeń jest telefonicznie w Biurze 

ZO, jeśli jest taka wola by te rezerwacje były bardziej transparentne i na stronie  

Okręgu, OKS zawnioskuje  do ZO PZW w Lublinie o ich  umieszczenie.   



6. wprowadzenie zakazu rozgrywania zawodów wędkarskich szczebla okręgowego na 

łowiskach specjalnych 

- Odp. wniosek bezzasadny przecież to też są nasze wody, a opłaty nie są na nie 

zbytnio wygórowane  ponadto w roku 2015 na łowiskach specjalnych były 

przeprowadzone tylko jedne zawody Spinningowe Mistrzostwa Okręgu . Podobnie jak 

w dostępnym  kalendarz na rok 2016  

7. promocja dla dzieci do 16 roku życia powinna obejmować wszystkie dzieci na 

identycznych zasadach 

- Odp. Zarząd Okręgu rozważał taką możliwość i w roku 2016 podczas ustalania  

wysokości składek na rok 2017  Komisja Młodzieżowa przygotuje wniosek o 

ewentualnym wprowadzeniu składki okręgowej w wysokości 1 zł dla wszystkich 

wędkarzy uczestników. 

8. ponumerować w sposób stały nabrzeże na Dratowie dla rozgrywania zawodów i 

umożliwić rezerwację łowiska  jednocześnie przez kilka kół.  

- Odp. Zarząd Okręgu przewiduje na sezon 2016 i kolejne ponumerowanie linii 

brzegowej do rozgrywania zawodów wędkarskich na zbiorniku Dratów . 

9. organizacja karpiowych mistrzostw Okręgu 

- Odp. Na dzień dzisiejszy nie rozgrywa się mistrzostw na szczeblu ogólnopolskim, a 

ponadto okręg lubelski nie dysponuje odpowiednimi wodami do rozegrania tego typu 

zawodów. Ewentualnie jeżeli wnioskodawca podjąłby się organizacji  OKS jest 

skłonne udzielić pomocy . 

10. utworzenie terminarza zawodów okręgowych dostępnego na stronie okręgu PZW 

Lublin 

- Odp. Wniosek bezzasadny, taki terminarz jest rok rocznie umieszczany na stronie 

internetowej ZO PZW w Lublinie.   

11. dofinansowanie startów młodzieży w imprezach ogólnopolskich 

- Odp. OKS razem z Komisja Młodzieżową wspierali  i wspierać  będą  starty naszej 

młodzieży na imprezach ogólnopolskich .  


