
KOMUNIKAT nr 1  

 

 

Gruntowe Mistrzostwa Polski (Feeder) 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu informuje, że na zlecenie Zarządu 

Głównego PZW, organizuje na rzece Odrze w Opolu w dniach 14-16 czerwca 2019r. 

GRUNTOWE MISTRZOSTWA POLSKI (FEEDER) 

Sponsor Mistrzostw Polski – MIKADO 

 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego 2019 cz. II 9. 

Wymiary ryb zaliczanych do punktacji zgodne z RAPR. 

Prawo startu mają: 

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1-50 z klasyfikacji ogólnej krajowej za ubiegły rok;  

− aktualny indywidualny Mistrz Polski;  

− aktualni mistrzowie okręgów;  

− członkowie kadry PZW.  
 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca i aktualne badania lekarskie, 

 oraz opłacone składki PZW na rok 2019. 

 

Zgłoszenia na załączonym druku wraz z protokołami Mistrzostw Okręgu  przyjmowane będą  do dnia  

04.06.2019 roku na adres e-mail:  zgloszenia.zawody@pzw.opole.pl 

Karty zgłoszenia można również pobrać ze strony: 

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody 

Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, a lista uczestników zostanie 

opublikowana na stronie internetowej PZW.  Lista na oficjalny trening zostanie opublikowana dnia 

12.06.2019r.  

Opłatę w wysokości  270 zł od zawodnika i 80 zł od osoby towarzyszącej/trenera, należy wpłacić do 

dnia  04.06.2019 roku na konto bankowe:  

BZ WBK S.A. 64 1090 2138 0000 0005 5610 4298 

z dopiskiem MP Feeder 

Dane do przelewu:  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego   

ul. Malczewskiego 1,  

45-031 Opole,  

NIP: 754-11-56-361 

mailto:zgloszenia.zawody@pzw.opole.pl
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody


 

Komisja Sędziowska: 

Sędzia główny – kol. Krzysztof Chwastek 

Z-ca sędziego głównego – kol. Jerzy Malinowski 

Sekretarz – kol. Rafał Sierpiński 

Charakterystyka łowiska : 

− rzeka Odra w m. Opole .  

− średni uciąg wody: około 0.5 m/sek. 

− rybostan występujący w łowisku: leszcz, płoć, jaź, krąp, kleń, okoń, ukleja i inne.  

− dojazd do łowiska według załączonej mapki, od ulicy Wrocławskiej – zjazd obok mostu ma 

kanale Ulgi (oznakowany). W czasie zawodów przemieszczanie się pojazdami po terenie 

zawodów będzie zakazane. 

Informacje dodatkowe: 

Trening obowiązkowy odbędzie się w dniu 14.06.2019r. zgodnie z programem zawodów,        

a zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w sekretariacie zawodów w piątek, dnia 

14.06.2019r.  

Na czas oficjalnego treningu i rozgrywania zawodów, uczestnicy otrzymają zezwolenia na 

amatorski połów ryb na terenie zawodów.  Indywidualne treningi w dniach poprzedzających 

Mistrzostwa możliwe będą pod warunkiem uzyskania zezwolenia na wędkowanie na wodach 

Okręgu PZW Opole możliwe do wykupienia kasie biura ZO lub poprzez stronę internetową 

Okręgu(zakładka e-zezwolenia).  

Organizator zapewnia posiłek podczas 1 i 2 tury Mistrzostw. 

Uczestnicy zabezpieczają noclegi we własnym zakresie – baza noclegowa w Opolu i okolicy dostępna 

w internecie. 

---------- 

Program zawodów 

Piątek – 14.06.2019r. 

09:00 – 14:00 – Przyjmowanie zawodników w sekretariacie zawodów na terenie łowiska 

10:00 – 15:00 – Trening na łowisku 

16:00 – Otwarcie zawodów na terenie łowiska 

16:30 – Odprawa dla zawodników i trenerów 

Sobota – 15.06.2019r. 

do godz. 07:00  – potwierdzenie uczestnictwa w biurze zawodów 

07:10 –  losowanie stanowisk  

07:30 - 08:00 – dojście do stanowisk 

08:00 – I sygnał - wejście na stanowiska 



08:45 – II sygnał - 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt  

09:50 – III sygnał - nęcenie zanęta ciężką 

10:00 – IV sygnał - rozpoczęcie zawodów 

14:55 – V sygnał - 5 minut do końca zawodów 

15:00 – VI sygnał - koniec zawodów 

15:30 - 16:00 – posiłek 

16:00  – ogłoszenie wyników I tury zawodów 

Niedziela – 16.06.2019r. 

do godz. 07:00  – potwierdzenie uczestnictwa w biurze zawodów 

07:10 –  losowanie stanowisk  

07:30 - 08:00 – dojście do stanowisk 

08:00 I sygnał – wejście na stanowiska 

08:45 II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt  

09:50 III sygnał – nęcenie zanętą ciężką 

10:00 IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

14:55 V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

15:00 VI sygnał – koniec zawodów 

16:00 - 16:30 – posiłek  

16:30  –  ogłoszenie wyników II tury zawodów i wyników końcowych Mistrzostw. Wręczenie 

pucharów, medali i nagród. Zakończenie zawodów. 

 

 Okręgowy Kapitanat Sportowy 
 przy Zarządzie Okręgu PZW w Opolu 

 
 

  

 

 

 


