
 

 
    

 
 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku  
Podlaski Klub Wędkarstwa Podlodowego „PIKO”  

przedstawia 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW PODLODOWYCH  

II edycja z cyklu Grand Prix Polski o Mistrzostwo Polski  

Zawody odbędą się w dniach od  28 (czwartek) do 31 stycznia (niedziela) 2016r.                     
na jeziorze Zelwa i jeziorze Pomorze, w sektorach wyznaczonych w środę 27.01.2016r.  

 
Zawody zostaną rozegrane według Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego .  
 
W zawodach prawo startu mają 5 osobowe drużyny klubów wędkarskich oraz zawodnicy 

indywidualni, którzy w klasyfikacji za ubiegły rok zajęli miejsca od 1 do 30, oraz aktualny mistrz okręgu 
na dany rok (podstawą startu jest protokół z rozegranych mistrzostw). 

Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, licencji sportowca PZW           
oraz zabezpieczenie antypoślizgowe na butach. 

Gatunki ryb dominujące w jeziorze Pomorze: leszcz, płoć, okoń, w jeziorze Zelwa: płoć, okoń, 
krąp. Zgodnie z Uchwałą Nr 7, ZG PZW z dn.13.12.2013 znosi się wymiar ochronny dla gatunku ryby 
okoń w trakcie trwania zawodów tj. 29,30,31 stycznia 2016 roku. 

 
Główna Komisja Sędziowska: 

Sędzia Główny – Artur Kalinowski, 

Zastępca Sędziego Głównego – Bogusław Kowalewski 

Sędzia Sekretarz – Jędrzej Grygoruk 

  
Startowe od jednego zawodnika wynosi 290 zł. Osoba towarzysząca 90 zł. 
 
Organizator w ramach opłaty zapewnia 3 gorące posiłki po każdej turze zawodów oraz kolację  

w sobotę w bazie zawodów. 
Opłatę startowego należy uiścić na konto Okręgu PZW w Białymstoku do dnia 22 stycznia 2016r.   

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15 – 101 Białystok 
Konto: Bank Pekao S.A. 46 1240 5211 1111 0010 4268 2254   

 
Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie ponoszą koszty na 

równi z pozostałymi. 
Zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej (karta zgłoszenia w załączeniu) prosimy 

przesyłać w terminie do dnia 22 stycznia 2016  na adres Okręgu PZW w Białymstoku.  
        Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. 
 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15 – 101 Białystok 
 

tel./fax 85 675 25 26; e-mail : pzwzobial@wp.pl 
 
 

mailto:pzwzobial@wp.pl


Baza zawodów i zakwaterowanie: 

 

Baza zawodów mieścić się będzie w Ośrodku Turystycznym „Kukle” nad jeziorem Pomorze, 

odległość od bazy zawodów do jeziora Zelwa około 10 km.  

Zakwaterowanie: Ośrodek Turystyczny „Kukle”, www.kukle.pl  

Rezerwację można wykonać bezpośrednio do dnia  25.01.2016r. e mail– mail:biuro@kukle.pl   

tel.: 85 679 36 90 

 Do dyspozycji 150 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych. 

 Cena noclegu 75 zł/os. ze śniadaniem. 

 Oferujemy dwudaniowe pakiety obiadowe w cenie 25 zł i kolację za 18 zł. 

 Ośrodek Turystyczny „Kukle” zapewnia możliwość przechowywania żywych przynęt                           

w oznaczonych pojemnikach w pomieszczeniu i chłodziarkach w bazie zawodów. 

 Do dyspozycji sauna 100 zł/ 6 os./ 1 godz.  

 Do dyspozycji bania zewnętrzna 80 zł/ 5 os./ 1 godz.  

 Organizator zapewnia ciepły posiłek na miejscu rozgrywania zawodów po każdej z tur. 

UWAGA ! organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia, które nie zostało ujęte w programie     

i komunikacie. 

Organizator zapewnia nieodpłatne zezwolenie za wędkowanie w dniach 28-31.01.2016r.                       

W pozostałych dniach obowiązują opłaty za zezwolenie na wędkowanie na wodach nizinnych Okręgu 

PZW w Białymstoku z możliwością wykupienia przez portal e - okoń lub na miejscu w biurze zawodów. 

 1 dzień - 15 zł; -3 dni - 30 zł. 

 PROGRAM ZAWODÓW 

czwartek 28.01. 
9.00 – 14.00  - trening poza sektorami  
od godz. 15.00 - zgłoszenie uczestnictwa - biuro zawodów Ośrodek Turystyczny „Kukle” 
17.00 – 18.30 - otwarcie zawodów i odprawa kierowników Ośrodek Turystyczny „Kukle” 
 

piątek 29.01. i  sobota 30.01. 
do godz. 8.00 - zbiórka w miejscu zawodów, losowanie kolejności oznaczenia sektorów, 
8.00 – 9.00  - zgłoszenie u sędziego sektorowego, kontrola techniczna, 
9.00 – 9.40  - dojście do sektorów (prowadzi sędzia sektorowy), 
10.00 – 13.00 - Z A W O D Y 
13.00 – 15.00 - zebranie ryb przez sędziów, zejście z lodu (przewóz ryb do bazy). 
16.30 – 18.00 - ważenie ryb (sędzia główny, sędzia sekretarz) zawodnicy lub kierownicy drużyn,    
   - wywieszenie wyników I tury w piątek i II tury w sobotę. 
19.00    - sobota kolacja – Ośrodek Turystyczny „Kukle”  

niedziela 31.01.  
do godz. 7.30 - zbiórka w miejscu zawodów, losowanie kolejności oznaczenia sektorów, 
7.30 – 8.00  - zgłaszanie u sędziego sektorowego, kontrola techniczna, 
8.00 – 8.40  - dojście do sektorów (prowadzi sędzia sektorowy)  
9.00 – 12.00  - Z A W O D Y 
12.00 – 12.45 - zebranie ryb przez sędziów, zejście z lodu, (przewóz ryb do bazy) 
12.45 – 14.00 - ważenie ryb (sędzia główny, sędzia sekretarz) zawodnicy lub kierownicy drużyn, 
   - wywieszenie wyników III tury, 
14.30   - wyniki końcowe I, II, III tury razem 
15.00   - uhonorowanie zwycięzców, zakończenie zawodów   
 

http://www.kukle.pl/
mailto:biuro@kukle.pl

