
 
 

                              Polski Związek Wędkarski 
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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Mistrzostwa Polski Juniorów U-20 i Kadetów U-15                                          

w Wędkarstwie Spławikowym   
      

                        Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, że na zlecenie 

Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 05 – 07 lipca 2019 roku na zbiorniku wodnym 

„Słok” Mistrzostwa Polski Juniorów U-20 i Kadetów U-15 w Wędkarstwie Spławikowym. 

 

Oficjalny trening jest obowiązkowy dla  zawodników. 

Zawodnicy  nie uczestniczący w treningu nie będą dopuszczeni do startu w zawodach. 

 

Prawo startu mają zawodnicy zgodnie z ZOSW Część II.2  pkt.2.3.4 oraz 2.3.5  

 

w kategorii juniorów U-20 : 

- aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

- aktualni mistrzowie okręgów; 

- aktualny Mistrz Polski kadetów, który danego roku przekroczył limit wieku. 

 

w kategorii kadetówU-15 : 

- aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku; 

- aktualni mistrzowie okręgów; 

- zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych 

do MP ( w zależności od pojemności łowiska ). 

 

W kategorii juniorów w zależności od pojemności łowiska GKS może dopuścić dodatkowych 

zawodników do startu w MP pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do 

MP poza w/w warunkami. 

O przyjęciu dodatkowych zawodników decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 



Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać przy sobie legitymacje członkowskie PZW z 

opłaconą składką na 2019 rok aktualne badania lekarskie, a zawodnicy kategorii U-20 

dodatkowo licencję sportowca. Zawodnicy w kategorii U-15 obowiązkowo indywidualnego 

opiekuna na czas trwania zawodów,  oraz zgodę prawnego opiekuna. 

 

Na czas trwania treningów i zawodów organizator wyda imienne zezwolenie na Amatorski 

Połów Ryb Okręgu Piotrków Tryb. Zezwolenia do odebrania od czwartku  na łowisku. 

 

Zawody zostaną zorganizowane na zasadzie odpłatności za koszty poniesione przez 

organizatora tj. obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu, licencja na połów w dniach          

05 -07 lipca 2019 r. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. 

Koszty uczestnictwa: 

   - Koszty uczestnictwa w zawodach – 282.90,- zł w tym (23% VAT) 
 

   - Trenerzy i osoby towarzyszące - 60,- zł w tym (23% VAT) 

 

W ramach opłaty wszyscy otrzymają posiłek i napój na terenie łowiska po każdej z tur 

zawodów ( sobota, niedziela) 

 

 Pisemne zgłoszenie zawodników wraz z protokołem odbytych zawodów eliminacyjnych w 

okręgach  prosimy przesłać na karcie zgłoszenia do biura okręgu PZW Piotrków Tryb. na   

adres e-mail: pzwpiotrkowt@outlook.com w nieprzekraczalnym terminie                           

do dnia 21 czerwca 2019 r. 

 

Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej  

 http:/ / www.pzw.org.pl./gpxmp/cms/24127/ karty zgłoszeń do zawodów 

 

W karcie zgłoszenia prosimy o podanie rozmiarów koszulek dla 

zawodników : S,M,L,XL itd. 

 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

Opłatę startową należy przelać na konto Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. 

Bank PEKAO S.A. I O/ Piotrków nr 87 1240 3116 1111 0000 3503 6308 

 z dopiskiem: Spławikowe Mistrzostwa Polski U-15, U-20  

 

W przypadku nie zgłoszenia się zawodników na zawody organizator nie przewiduje zwrotu 

kosztów. 

 

1. Biuro zawodów: 

Agronocka  Żłobnica 74a gm. Kleszczów 

Biuro zawodów ( sekretariat) czynne od 5 lipca  2019r. /piątek/ od godz.10.00 – 15.00  

przyjmowanie zgłoszeń zawodników. 

 

2. Łowisko: 

Zbiornik zaporowy Słok na rzece Widawce. Brzegi betonowe do odległości ok. 2,5 m od 

lustra wody /nachylone pod kątem 30 stopni/ dalej brzeg ziemny. Zdecydowana 

konieczność stosowania  odciągów do podestów. Głębokość ok. 2,5 m równa na całym 

odcinku łowiska. Teren odkryty nie zadrzewiony. Występuje: płoć, okoń, lin, jaź, leszcz, 

karp, amur, sandacz, jazgarz.  

 

http://www.pzw.org.pl./gpxmp/cms/24127/


 

3. Zasady sportowe: 

Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej  zgodnie z 

obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb. 

 

        Środa        03.07.2019 r.   Losowanie sektorów i stanowisk na oficjalny trening 

  

                                       Lista wylosowanych sektorów i stanowisk będzie dostępna na 

 stronie internetowej Okręgu PZW Piotrków Tryb. 

 

4. Trening nie obowiązkowy: 

Organizator zabezpiecza trening uczestnikom zawodów w dniu 04.07.2019 r. ( czwartek ) 

w godz. 10.00 do 13.00 .  

Podczas treningu obowiązują dwa sygnały początek i koniec treningu. 

 

 

5. Trening oficjalny obowiązkowy: 

Organizator zabezpiecza trening uczestnikom zawodów w dniu 05.07.2019 r. ( piątek ) w 

godz. 10.00 do 13.00 .  

Podczas treningu obowiązują dwa sygnały początek i koniec treningu. 

 

6. Łowienie ryb i nęcenie po sygnale koniec treningu jest zabronione na całym 

terenie zawodów 

 

7. Zawody obsługiwane będą przez Główną Komisję Sędziowską w składzie: 

 

      Sędzia Główny       : Marceli Czerwiński 

Z-ca S. Gł.        : Mirosław Kozłowski 

Sekretarz        : Sylwester Stasiczka 

Sektorowi : A- Stefan Fuz 

                    B- Józef Liwiński 

                          C- Grzegorz Grałek 

                          A- Wojciech Wilanowski 

                    B- Tadeusz Woźniak 

                    C- Grzegorz Górski 

  

8.Licencja na łowisko: 

Zbiornik Słok jest akwenem Elektrowni „Bełchatów” administrowanym przez Okręg 

PZW w Piotrkowie Tryb. i wyłączonym z porozumień międzyokręgowych.  

Zawodnicy którzy chcą trenować indywidualnie na zb. Słok  przed 04 lipca 2019 r. muszą         

posiadać aktualne zezwolenia na APR  Okręgu PZW Piotrków Tryb.  

Zezwolenia można wykupić drogom elektroniczną są dostępne na stronie internetowej 

Okręgu PZW Piotrków Tryb. w zakładce e-zezwolenia APR- okresowe  

Składka członkowska jeden dzień  połowu – 20 zł. 

Składka członkowska trzy kolejne dni  połowu – 50 zł. 

Składka członkowska siedem kolejnych dni  połowu – 50 zł. 

 

9.Ubezpieczenie : 

Wszystkich zawodników na czas trwania imprezy ubezpiecza organizator. 

10. Zakwaterowanie : 

Hotel Wodnik Słok kontakt 44 734 32 50 

Noclegi można również  znaleźć w internecie wpisując  tanie noclegi okolice Słoku. 



 

                                                 Program zawodów: 
 

      Środa  03.07.2019 r.   Losowanie sektorów i stanowisk na oficjalny trening 

                                        Lista wylosowanych sektorów i stanowisk będzie dostępna na 

 stronie internetowej Okręgu PZW Piotrków Tryb. 

 

Czwartek 04.07.2019r. TRENING OFICJALNY  NIE OBOWIĄZKOWY   

 

godz.10.00 - 13.00 Trening na łowisku.  

  

 Piątek 05.07.2019 r.  OFICJALNY  OBOWIĄZKOWY  TRENING 

 

godz.10.00          otwarcie biura i sekretariatu zawodów    przyjmowanie zawodników                                           

10.00 – 13.00 trening na łowisku  

15.00 uroczyste otwarcie zawodów, na terenie  Agronocka Żłobnica 74a    

gm. Kleszczów 

15.30 odprawa - losowanie sektorów na II tury zawodów   

 

 

Sobota  06.07.2019 r.  I TURA ZAWODÓW 

 

do godz.7.00    Zgłoszenia zawodników w sektorach      

7.00-7.20 losowanie stanowisk  

7.20 – 8.00 dojście do stanowisk 

8.00  I sygnał – wejście na stanowiska 

8.35  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

9.50  III sygnał – nęcenie zanęta ciężką 

10.00  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

12.55  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

13.00  VI sygnał – koniec zawodów 

13.30                ogłoszenie wyników I tury zawodów w sekretariacie B znajdującym na                    

 łowisku posiłek 

 

Niedziela  07.07.2019 r.  II TURA ZAWODÓW 

 

do godz.7.00    Zgłoszenia zawodników w sektorach  

7.00-7.20 losowanie stanowisk  

7.20 – 8.00 dojście do stanowisk    

8.00  I sygnał – wejście na stanowiska 

8.35  II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt 

9.50  III sygnał – nęcenie zanętą ciężką 

10.00  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

12.55  V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

13.00  VI sygnał –koniec zawodów 

13.30  Ogłoszenie wyników II tury zawodów w sekretariacie B znajdującym 

                              się na łowisku posiłek            

15.30  Uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie oficjalnych wyników, na 

terenie Agronocka Żłobnica 74a gm. Kleszczów 

 
 


