
 Polski Związek Wędkarski 

          Okręg  Piotrków Trybunalski 
 

97-300 Piotrków Tryb.    ul. Karolinowska 19 

tel. 0-44 / 646-43-45    fax 0-44/ 646-57-93 

Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O/ Piotrków Tryb.   87 1240 3116 1111 0000 3503 6308 

                                       KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

XXXII  Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Wędkarstwie 

Spinningowym   

 

                                  Sponsorem Mistrzostw jest Firma Mistrall 

                                                               i 

                                     Teamowa Spinningowa Kadra PZW 

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

Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 19-22 września 2019 roku na zbiorniku  Zalew 

Sulejowski  XXXII Indywidualne Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spinningowym w 

kategorii junior  

 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego i RAPR z łodzi w trzech turach (piątek ,sobota i niedziela) z łodzi.  

Prawo startu na Indywidualnych Mistrzostwach Polski zgodnie z ZOSW część II . 3  pkt. 

8.1 mają : 

-Kategoria junior : 

- ubiegło roczny 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 przypadku zgłoszenia Mistrza Okręgu w kategorii junior wymagany jest protokół z 

uczestnictwa w Mistrzostwach Okręgu lub zawodów z cyklu GPX  wyłaniających mistrza na 

2019r. 

 

Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać legitymacje członkowskie PZW z opłaconą składką 

na 2019 rok  aktualne badania lekarskie. 

 

         Zawody zostaną zorganizowane na zasadzie odpłatności za koszty poniesione przez 

organizatora tj. obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie WOPR  i    licencja 

na połów w dniach 19-22 września 2019 r.  

 

         Zawodnicy w kategorii juniorów startują wyłącznie na łodziach zabezpieczonych przez 

organizatora na których dopuszcza się używanie silników elektrycznych.   

  - Zgodnie z ZOSW, na podstawie zgłoszeń zawodników, organizator przeprowadzi losowanie 

obsad jednostek pływających na 8 dni przed zawodami. Lista wylosowanych obsad zostanie 

umieszczona w komunikacie na stronie internetowej Głównego Kapitanatu Sportowego PZW 

oraz Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.   



Od dnia 15 września  zabrania się zawodnikom trenowania w sektorach.      

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. 

Koszty uczestnictwa: 

 

            - Koszty uczestnictwa w zawodach juniorzy – 503.30 zł (w tym 23% Vat) oraz                                                                                 

zabezpieczenie łodzi na trzy tury trwania zawodów.  

                  - Trenerzy i osoby towarzyszące - 120,- zł. (w tym 23% Vat)  

W ramach opłaty wszyscy otrzymają po każdej z tur ciepły posiłek plus napój, pakiet powitalny.  

 

Pisemne zgłoszenie do zawodów z podaniem rozmiaru koszulki ( S,L,XL itd.) należy przesłać na 

adres Okręgu w Piotrkowie Tryb. pzwpiotrkowt@outlook.com w tytule Spinningowe 

Mistrzostwa Polski Juniorów w nie przekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

W kartach zgłoszeń prosimy o wpisanie numeru telefonu zawodnika co po losowaniu obsad 

jednostek pływających umożliwi kontakt między zawodnikami inna forma zdobycia kontaktu 

jest zabroniona.  

 

Opłatę startową należy przelać na nasze konto: 

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

 z dopiskiem: Spinningowe Mistrzostwa Polski Juniorów  

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

kosztów. 

 

Biuro zawodów: 

Pensjonat Libra nad zalewem Sulejowskim Karolinów ul. Główna 135 czynne od                

19 września /czwartek/ od godz.11.00-14.00  

Charakterystyka łowiska: 
Głębokość zbiornika na większości obszaru w zależności od stanu wody od 2m do 6 m. 

Najgłębsze miejsca osiągają do 12 m. 

Przejrzystość wody dobra, w okresie zakwitu glonów może spadać do słabej. Dno urozmaicone 

pod względem głębokości i twardości. 

Dominującymi gatunkami ryb drapieżnych na łowisku są: okoń, sandacz, szczupak, sum, boleń. 

Teren zawodów : Zalew Sulejowski Barkowice Mokre (stanica wędkarska) 

Sektor           - od stanicy wędkarskiej w Barkowicach Mokrych w lewą stronę 

                        do początku dużej wyspy na wysokości Zarzęcina 

                         teren zostanie podzielony na III sektory 

Zawody obsługiwane będą przez Główną Komisję Sędziowską w składzie : 

 

      Sędzia Główny       :  Tadeusz Potasiński 

Z-ca S. Gł.        :  Mirosław Kozłowski 

Sekretarz        : Krzysztof Chwastek 

Sektorowy                  : Zbigniew Skoneczny 

 

Bazy noclegowe: 

- Ośrodek Wczasowy DRESSO Polanka tel. 602 613 595 

- Ośrodek ANAPOL Polanka 1 tel. 44 616 22 14 

 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie zawodnika na zawody jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na  zamieszczenie wizerunku oraz imion i nazwisk na listach publikowanych 

przez nasz Okręg i ZG PZW w internecie. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o 

zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących w 

Okręgu PZW Piotrków Tryb. zgodnie z przepisami RODO.  

 

 Kontakt: Biuro Okręgu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 tel. 44 646 43 45    

W załączniku karta zgłoszenia. 

mailto:pzwpiotrkowt@outlook.com


 

Program zawodów 
 

- Czwartek 19 września 2019r. 
1.  11.00-14.00   Przyjmowanie zawodników w biurze zawodów Pensjonat Libra Karolinów         

ul. Główna 135 

2.  17.00             Uroczyste otwarcie XXXII Mistrzostw Polski w Wędkarstwie                

Spinningowym na terenie Pensjonatu Libra Karolinów ul. Główna 135 

3.  17.30              Odprawa techniczna 

 

Piątek 20 września  2019r.  
1.Do 7.30 Zbiórka zawodników Barkowice Mokre (stanica wędkarska) potwierdzenie udział 

wydanie kart startowych 

2.      8.00 I sygnał wypuszczanie zawodników w sektory 

3.      8.30 II sygnał rozpoczęcie I tury zawodów 

4.      13.30 III sygnał koniec I tury zawodów 

5.      14.00 Koniec czasu na zdawanie kart startowych 

6.      15.30 Ogłoszenie wyników po I turze zawodów (biuro zawodów) 

 

Sobota 21 września 2019r.                                           
1.Do 7.30 Zbiórka zawodników Barkowice Mokre (stanica wędkarska) potwierdzenie udziału 

wydanie kart startowych 

2.      8.00 I sygnał wypuszczanie zawodników w sektory 

3.      8.30 II sygnał rozpoczęcie II tury zawodów 

4.      13.30 III sygnał koniec II tury zawodów 

5.      14.00 Koniec czasu na zdawanie kart startowych 

6.      15.30 Ogłoszenie wyników po II turze zawodów (biuro zawodów) 

 

Niedziela 21 września 2019r. 
1.Do 7.30 Zbiórka zawodników Barkowice Mokre (stanica wędkarska) potwierdzenie udziału 

wydanie kart startowych  

2.      8.00 I sygnał wypuszczanie zawodników w sektory 

3.      8.30 II sygnał rozpoczęcie III tury zawodów 

4.      13.30 III sygnał koniec III tury zawodów 

5.      14.00 Koniec czasu na zdawanie kart startowych 

6.      15.30 Ogłoszenie wyników po III turze (biuro zawodów) 

7.      18.00 Uroczyste zakończenie zawodów ogłoszenie oficjalnych wyników dekoracja               

                 zwycięzców na terenie Pensjonatu Libra Karolinów ul. Główna 135 

 

  

                 
 


