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K O M U N I K A T  Nr 2 
 

SPŁAWIKOWYCH  MISTRZOSTW  POLSKI  WETERANÓW  55 +. 
 

         Zarząd Okręgu PZW w Lublinie uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w 

Warszawie organizuje w dniach 25-27 maja 2018 roku Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów 55 +. 

 

         Zawody rozegrane zostaną w dwóch 4-ro godz. turach w klasyfikacji indywidualnej + obowiązkowy 

trening, zgodnie z ZOSW oraz RAPR. 

         

         Prawo startu mają członkowie PZW, którzy ukończyli 55 lat i nie są czynnymi zawodnikami w 

zawodach z cyklu Grand-Prix Polski. 

         

         Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i legitymację członkowską z opłaconymi 

składkami PZW na rok 2018. 

 

        Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. 

puchary, medale, posiłki, napoje oraz obsługa sędziowska. 

 

Koszt uczestnictwa w zawodach: 

 startowe od zawodnika 320,- zł  

 osoba towarzysząca (trener) 80,- zł  

Powyższe kwoty zawierają podatek VAT. 

 

       Wpłaty startowego należy dokonać na konto BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie 

Nr 812030 0045 1110 0000 0050 6830 z dopiskiem Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów55+ – 2018. 

 

       Pisemne zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: zopzwlublin@wp.pl, a w tytule e-maila wpisać 

„Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 rok na 

załączonym druku. 

Kontakt do organizatora: Ryszard BĄK tel. 666 879 182 lub do biura ZO tel. (81) 745 66 60.  
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Główna Komisja Sędziowska: 

1. Sędzia Główny – Kol. Krzysztof CHWASTEK 

2. Z-ca Sędziego Głównego – Kol. Edward KOSIEWSKI 

3. Sędzia Sekretarz – Kol. Klaudia KORSZLA 

4. Sędziowie Sektorowi: Kol. Piotr CHOŁOTA, Kol. Marian GENEJA, Kol. Tomasz KOWALIK i 

Kol. Stanisław TANIKOWSKI. 

Charakterystyka Łowiska: 

             Zbiornik Dratów o powierzchni 170 ha i głębokości od 1,20 do 2,60 m, położony jest w Gminie 

Ludwin, powiat Łęczna. Dominującymi gatunkami ryb występującymi w łowisku są: leszcz, karp, karaś 

pospolity, ponadto występują karaś srebrzysty, jaź, płoć, lin, szczupak, sandacz, ukleja, jazgarz, okoń oraz 

sumik karłowaty. 

Dominującą metodą połowu jest tz. tyczka 13 m oraz metoda odległościowa.    

Informacje dodatkowe: 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie zgodnie z Komunikatem Nr 1. 

2.  Zawodnicy będą wpuszczani na teren łowiska po wylosowaniu stanowisk, zaczynając od stanowiska 

ostatniego do pierwszego, dotyczy zarówno  czwartkowego jak i piątkowego treningu. 

(wąska grobla wału- brak możliwości minięcia się samochodów) 

 

PROGRAM  ZAWODÓW 

Czwartek 24.05.2018 rok  

 godz. 10:30 – 14:30 Trening na łowisku (nie obowiązkowy) 

Piątek 25.05.2018 rok 

 godz. 8:00 – 14:00 Rejestracja zawodników w sekretariacie na terenie łowiska 

 godz. 10:30 – 14:30 Trening na łowisku (obowiązkowy) 

 godz. 15:30 – Otwarcie Mistrzostw Polski – teren zawodów 

 godz. 15:45 – Odprawa kierowników/trenerów – teren zawodów w tym losowanie sektorów na dwie 

tury zawodów 

 



 

Sobota 26.05.2018 rok 

 godz. 7:00 – losowanie stanowisk – teren zawodów 

 godz. 7:30 – 8:00 dojazd do stanowisk 

 godz. 8:30 – I sygnał wejście na stanowiska 

 godz. 8:45 – II sygnał 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

 godz. 10:20 – III sygnał nęcenie zanętą ciężką 

 godz. 10:30 – IV sygnał rozpoczęcie zawodów 

 godz. 14:25 – V sygnał na 5 minut do końca zawodów 

 godz. 14:30 – VI sygnał kończący zawody  

 godz. 15:30 posiłek, ogłoszenie wyników I tury    

Niedziela 27.05.2018 rok 

 godz. 7:00 – Losowanie stanowisk – teren zawodów 

 godz. 7:30 – 8:00 - dojazd do łowiska 

 godz. 8:30 – I sygnał wejście na stanowiska 

 godz. 8:45 – II sygnał 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

 godz. 10:20 – III sygnał nęcenie zanętą ciężką 

 godz. 10:30 – IV sygnał rozpoczęcie zawodów 

 godz. 14:25 – V sygnał na 5 minut do końca zawodów 

 godz. !4:30 – VI sygnał kończący zawody 

 godz. 15:30 - posiłek, ogłoszenie wyników II tury 

 godz. 16:00 - ogłoszenie oficjalnych wyników – zakończenie zawodów. 

                                                                    

Sponsorzy    Mistrzostw Polski 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 
 

 

F.H.U-OSTER. Teresa Ostrowska  

 

 
 

 
 

 
 

Patronat Medialny  

 

 

KOMISJA ds. MEDIÓW I PROMOCJI WĘDKARSTWA 
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