
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W WĘDKARSTWIE 

SPŁAWIKOWYM 

Wrocław 2017 

Rzeka Odra we Wrocławiu 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Uprzejmie informujemy, że Okręg PZW we Wrocławiu, na zlecenie GKS jest 

organizatorem SMPS, które zostaną przeprowadzone na rz. Odra we Wrocławiu 

w dniach 16-18.06.2017r. 

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch turach 4 godzinnych + obowiązkowy 

trening zgodnie z przepisami zawartymi w ZOSW oraz RAPR. 

Prawo startu mają: 

- ubiegłoroczny Mistrz Polski 

- aktualni Mistrzowie Okręgu 

- wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w zawodach GPP 2017 

Uwaga: Każda drużyna Klubowa, uprawniona do startu w GPP na 2017, ma 

prawo do wystawienia w zawodach trzech zawodników – seniorów.   

Zawodnicy będą uprawnieni do startu z listy GP, zachowują prawo startu w MP 

2017 pod warunkiem, że będą uczestniczyć w minimum dwóch turach zawodów 

GPP 2017. 

 

Zawodnicy będą obsługiwane przez Główną Komisję Sędziowską w 

następującym składzie: 

Sędzia główny: Grzegorz Rochowski 

Zastępca: Piotr Cieślak 

Sekretarze: Magdalena Czok, Adam Suchorab 



Sędziowie sektorowi: Długosz Andrzej, Szeremeta Janusz, Klus Józef, Dziedzic 

Janusz, Stefaniak Tadeusz.  

Zawody organizowane będą na zasadzie pełnej odpłatności kosztów 

poniesionych przez organizatora 

Koszt uczestnictwa: 320,00 zł od zawodnika 

  65,00 zł od trenera lub osoby towarzyszącej 

 

Każdy uczestnik w ramach opłaty otrzyma: posiłek w czasie zawodów, 

pamiątkowe gadżety, napoje. Pozostałe koszty to: obsługa sędziowska, obsługa 

techniczna, zabezpieczenie terenu, zawodów i koszty ubezpieczenia oraz 

pozostałe koszty związane z obsługą biurową i logistyczną zawodów.  

Organizator nie zabezpiecza noclegów i całodziennego wyżywienia. 

Baza noclegowa w załączeniu. 

Wpłaty z dopiskiem „Mistrzostwa Polski 2017” należy dokonać do dnia 

29.05.2017r. Na konto Okręgu: 

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział we Wrocławiu  

97 2030 0045 1110 0000 0035 5610, SWIFT (BIC): GOPZPLPW       

 

Pisemne zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: 

pzw.adam.suchorab@gmail.com, w tytule e-maila wpisać: „Spławikowe 

Mistrzostwa Polski 2017”, w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2017r. 

Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.  

Przypominamy o obowiązku posiadania aktualnych badań lekarskich, 

licencji sportowca, oraz opłaconej składki członkowskiej. 

 

Kontakt do organizatora:  

Adam Suchorab tel. 793300378, Bogusław Krawczyk tel. 601420976, Jacek Tul 

tel. 608824238 

mailto:pzw.adam.suchorab@gmail.com


 

 

Opis łowiska i terenu zawodów: 

Zawody będą usytuowane na prawym brzegu rz. Odra we Wrocławiu na 

wysokości ul. Zawalnej. 

Zawody rozegrane będą pomiędzy mostami: Trzebnickim i Warszawskimi. 

Rzeka Odra we Wrocławiu jest bardzo obszernym łowiskiem mogącym 

pomieścić 140 zawodników na jednym brzegu. Bardzo istotną sprawą jest 

możliwość dojazdu autem na same stanowiska. Na całym odcinku zawodów 

brzeg jest umocniony kamieniami. Brzeg jest płaski bez zarośli i drzew.  

Odra zwykle płynie leniwie. Dno do odległości do 10-11 metra wysypane jest 

kamieniami, dalej jest piaszczyste, o głębokości do 6 metrów na odległości 13 

metrów. Szerokość rzeki to ok. 60 metrów.   

Woda zwykle płynie od 1 do 10 gramów. 

 Odra we Wrocławiu słynie z ładnych płoci i leszczy, które dominują w łowisku. 

Występują też: krąp, kleń, jaź, ukleja, okoń, jazgarz, sumik karłowaty. 

Sporadycznie trafiają się : karasie, brzany, sumy, karpie, bolenie, sandacze, 

rozpióry.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW 

 

16.06.2017r. Piątek 

 

7:00 Otwarcie biura i sekretariatu zawodów tel. 502818882, 793300378 

9:00 wejście na wyznaczone stanowiska 

10:50-11 1 sygnał wolno nęcić zanętą ciężką 

Trening – łowienie 

15:00 2 sygnał koniec treningu 

16:00 uroczyste otwarcie zawodów – teren przed biurem zawodów 

16:30 losowanie sektorów na 1 i 2 turę zawodów 

 

 

17.06.2017r. sobota  I tura 

 

8:00  losowanie stanowisk w sektorach 

8:15 – 9:00 czas na dojście do stanowisk  

9:00 1 sygnał wejście na dojście do stanowisk 

9:15 2 sygnał na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

10:50 3 sygnał nęcenie zanętą ciężką 

11:00 4 sygnał rozpoczęcie 1 tury zawodów 

14:55 5 sygnał na 5  minut przed zakończeniem łowienia 1 tury zawodów 

15:00 6 sygnał koniec 1 tury zawodów 

15:00-16:00ważenie ryb w sektorach  



Posiłek (catering przy biurze zawodów) 

16:30 wyniki po 1 turze zawodów (tablica ogłoszeń) 

 

 

18.06.2017r. II tura zawodów 

 

7:00 losowanie stanowisk 

7:15-8:00 czas na dojście do stanowisk  

8:00 1 sygnał wejście na dojście do stanowisk 

8:15 2 sygnał na 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

90:50 3 sygnał nęcenie zanętą ciężką 

10:00 4 sygnał rozpoczęcie 1 tury zawodów 

13:55 5 sygnał na 5  minut przed zakończeniem łowienia 1 tury zawodów 

14:00 6 sygnał koniec 1 tury zawodów 

14:00-15:00 ważenie ryb w sektorach  

Posiłek (catering przy biurze zawodów) 

16:00 wyniki po 1 turze zawodów (tablica ogłoszeń) 

16:30 uroczyste zakończenie zawodów 

 

Obecność obowiązkowa 

Ogłoszenie oficjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego 2017 

Dekoracja zwycięzców 

Oficjalne zakończenie zawodów 

 


