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rzeka Warta  w Poznaniu,  31.07 – 2.08.2009r.  

   
 Okręg PZW w Poznaniu na zlecenie Zarządu Głównego PZW  organizuje w dniach 
31.07 – 2.08.2009r. Mistrzostwa Polski Seniorów i MłodzieŜy  w Wędkarstwie Spławikowym. 
Na posiedzeniu Głównego Kapitanatu Sportowego w dniu  27.02.2009r. podjęto decyzję o 
przeprowadzeniu zawodów i wyłonieniu Mistrza Polski MłodzieŜy w przedziale wiekowym  
od 18 do 22 lat - U22 
Zawody  zostaną rozegrane w dwóch turach na rzece Warcie w Poznaniu na prawym jej brzegu 
pomiędzy mostami: Przemysława i Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 
W Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający 
aktualnie opłacone składki członkowskie, licencję sportowca oraz aktualne badania lekarskie. 
W Mistrzostwach Polski prawo startu mają: 
Kategoria Seniorów: 
- Ubiegłoroczny Mistrz Polski 
- Mistrzowie Okręgów 
- Zawodnicy od 1-50 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok (bez koniczności udziału w zawodach 
eliminacyjnych do Mistrzostw Polski) 
Kategoria MłodzieŜy U22:  (od 18 do 22 lat) 
- Mistrzowie Okręgów 
- Zawodnicy od 1-40 miejsca z klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok (bez konieczności udziału w zawodach 

eliminacyjnych do Mistrzostw Polski. 
Zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego w dniu  31.07.2009r w 
godzinach od 11.00 do godziny 14.00 zostanie przeprowadzony oficjalny obowiązkowy trening dla 
wszystkich  zawodników zgłoszonych do rywalizacji. 
Zawodnicy nie uczestniczący w obowiązkowym treningu (pkt 5.10  ZOWSK) nie będą dopuszczeni 
do startu w zawodach. 
W sytuacjach losowo uzasadnionych decyzję o dopuszczeniu do zawodów podejmuje Sędzia Główny 
zawodów w porozumieniu z główną komisją sędziowską. 
Zawodnicy zajmą stanowiska wyznaczone przez organizatora w drodze losowania. 
Trening przeprowadzony jest na zasadach jak rozgrywanie tury w zawodach. 
Informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna będzie w Biurze ZO PZW w Poznaniu od środy  
29 lipca 2009r  telefon: 061 829 05 32. oraz na stronie Internetu: www.pzw.poznan.pl  w zakładce 
„Sport” – komunikaty Ogólnopolskie: „Mistrzostwa Polski Seniorów i MłodzieŜy” a takŜe na terenie 
wszystkich sektorów w dniu treningu od godziny 8.00. 
 
 
 

 



Koszt udziału w zawodach: 
 
200,00zł. opłata startowa 
200,00zł. wyŜywienie  (w tym dodatkowo „Biesiada” w dniu 1.08.2009 oraz ciepłe posiłki nad wodą) 
  70,00zł noclegi   
Razem 470,00zł od zawodnika. 
Opłata za osoby towarzyszące:  trener, opiekun, osoby towarzyszące itp. wynosi  280,00zł  
(w tym znaczek zawodów i inne gadŜety pamiątkowe) 
Kwota za noclegi i wyŜywienie została wynegocjowana i jest gwarantowana przez organizatora. 
Noclegi 2 doby  (31.07/1.08 i 1.08/2.08.2009r) 
WyŜywienie: od obiadu w dniu 31.07. do obiadu w dniu 2.08.2009r. 
Informujemy, Ŝe powyŜsza cena obowiązuje tylko w przypadku skorzystania z naszej oferty. 

  
Baza noclegowa  i  biuro zawodów:  
 „Dom Studencki” Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,  
 ul. św. Rocha 9 w Poznaniu (200m od rzeki Warty- most św. Rocha)) 
Akademik dysponuje pokojami  2 i 3- osobowymi z łazienkami i 
lodówkami.  KaŜdy pokój posiada dostęp do sieci internetowej 
Proponujemy jedną bazę noclegową dla wszystkich uczestników, o 
dobrym standardzie, połoŜonej bardzo blisko terenu zawodów. 
Bardzo dobre wyŜywienie zapewni stołówka akademicka „Biesiada” 
50m od budynku akademika. Cały teren jest zamknięty. 
Informujemy, Ŝe istnieje moŜliwość wcześniejszego przyjazdu na swój 
koszt po uprzednim dokonaniu rezerwacji przez  biuro ZO PZW w 
Poznaniu. 
WyŜywienie w tym czasie we własnym zakresie.   

 
Jeśli nasza oferta Państwu nie odpowiada,  to prosimy skorzystać z szerokiej bazy noclegowej miasta 
Poznania. Informacje na stronie : www.city.poznan.pl  celu znalezienia odpowiedniej oferty dla siebie. 
- Ilościowe zgłoszenia ekip z danego Okręgu PZW prosimy przesłać na 1 miesiąc przed datą zawodów 
w celu usprawnienia organizacji i rezerwacji zakwaterowania oraz wyŜywienia. 
- Zgłoszenia imienne zawodników przyjmowane będą tylko na piśmie do dnia 22 lipca 2009r.  
Do zgłoszeń prosimy dołączyć protokoły z zawodów eliminacyjnych. 
Zgłoszenia zawodników przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych nie będą honorowane. 
Protokoły, po zawodach, przesłane z Okręgów PZW wraz z protokołem Mistrzostw Polski zostaną 
przekazane do Głównego Kapitanatu Sportowego. 
Zgłoszenia listowne na adres: 
- Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu   ul Znanieckiego 9,  60-682 Poznań 
- Pocztą elektroniczną  e-mail: sport@pzw.poznan.pl  lub  biuro@pzw.poznan.pl  
Wpłaty z dopiskiem „Mistrzostwa Polski” prosimy dokonywać do dnia 22.07.2009r. na konto 
bankowe: Bank Zachodni WBK SA.  III O/Poznań Nr  69 1090 1359 0000 0000 3501 8454   

 
 
 
 
 

        D Y R E K T O R  
 

        mgr inŜ. Andrzej Kuligowski 
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Usytuowanie sektorów na prawym brzegu warty 

 

 
Teren zawodów:  Sektory: A, B, C- Seniorzy,      Sektory: D, E - MłodzieŜ  U22 

SEKTOR  A 

SEKTOR  D 

SEKTOR  E 

SEKTOR  B 

SEKTOR  C 

Akademik AWF 
       Biuro zawodów 

Sekretariat 
  Zawodów 



Łowisko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeka Warta w Poznaniu jest bardzo obszernym łowiskiem, mogącym pomieścić 300 zawodników w 
jednej linii brzegowej. 
Bardzo istotną rzeczą jest moŜliwość dojazdu samochodem do kaŜdego stanowiska. 
Na całym odcinku zawodów nabrzeŜe obłoŜone jest betonowymi płytami o niewielkim kącie 
nachylenia, na którym bez problemu moŜna ustawić stanowisko wędkarskie. 
PowyŜej betonowych płyt jest łąka bez drzew, zarośli czy krzaków które mogły by utrudniać 
wycofanie kija na stanowisku. 
Warta w Poznaniu słynie z duŜych jazi i leszczy i to właśnie te gatunki decydują o wynikach 
zawodów. 
Jednak podstawowy połów w czasie zawodów stanowią: płoć i krąp o średniej wadze ok.200g. 
Z pozostałych gatunków naleŜy wymienić: ukleję, jelca i okonia. Sporadycznie trafiają się klenie, 
brzany i świnki. 
Warta jest rzeką bardzo wartko płynącą, stąd konieczność uŜywania spławików 15-20g. 
Dno do odległości 8m pokryte jest kamieniami, dalej dno jest piaszczyste i równe. 
W odległości 13m od brzegu zaczepy i zawady praktycznie nie istnieją, stąd idealne warunki do 
wędkowania. 
Szybkość prądu w granicach Poznania wynosi ok. 05 do 0,7m/sek. 
Szerokość rzeki w granicach Poznania  ok. 40 - 45m. 
Średnia głębokość     ok. 2-3m 

              
 foto. Seniorzy-Zwycięzcy Mistrzostw Polski „POZNAŃ  2007”                   foto.          MP „POZNAŃ 2007”  Sektor seniorów 

 

            
     fot.    M P  „POZNAŃ  2007”   Sektor - Juniorów                                              foto. Juniorzy - Zwycięzcy Mistrzostw Polski „POZNAŃ  2007” 



Sprawy organizacyjne: 
W czasie zawodów obowiązują następujące sygnały: 
• pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na 

stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowanie do treningu-zawodów. Zawodnik w ciągu 
15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko. 

• drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik moŜe rozpocząć 
nęcenie zanętą cięŜką. 

• trzeci sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i 
moŜe uŜywać wyłącznie zanęty lekkiej. 

• czwarty sygnał oznacza, Ŝe do zakończenia zawodów pozostało 5 minut. 
• piaty sygnał oznacza zakończenie zawodów. 
 Po tym sygnale nie zalicza się Ŝadnej ryby wyjętej z wody w zawodach. 
W czasie treningu obowiązują dwa sygnały: 
•  pierwszy sygnał - rozpoczęcie treningu. 
•  drugi sygnał       -  koniec treningu, łowienie ryb i nęcenie po tym sygnale jest zabronione na 

całym terenie zawodów. 
KaŜdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb i korzystanie ze sprzętu 
wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych. 
W Okręgu PZW w Poznaniu obowiązuje wymiar ochronny okonia 18 cm, karpia 35cm. 
W sprawach spornych, dotyczących odwołań od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 
minut, po dokonaniu wpłaty wadium w wysokości 150,00zł, przysługuje prawo zgłoszenia protestu 
na piśmie do Sędziego Głównego.  Decyzja podjęta przez Sędziego Głównego jest ostateczna. 
W zawodach obowiązują przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu 
Kwalifikowanego z stycznia 2007r. wraz z późniejszymi zmianami z dnia 25 października 2008r. 

PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM         ZZ   AA  WW  OO  DD  ÓÓ  WW ::   
31 lipca 2009r. (Piątek) 

700 Otwarcie sekretariatu zawodów na terenie zawodów 
800   Wywieszenie list wylosowanych stanowisk dla zawodników w Sektorach. 

1100 do 1400 

1500 
1600   

Oficjalny obowiązkowy trening dla wszystkich  zawodników zgłoszonych do rywalizacji. 
Zakwaterowanie uczestników 
Obiad 

1800 Uroczyste Otwarcie Mistrzostw Polski 2009 
1900 Kolacja 
2000 Odprawa kierowników ekip, sprawy organizacyjne, losowanie sektorów na I i II turę zawodów 

 

1 sierpnia 2009r. (Sobota) 
600 Śniadanie 
800   Losowanie stanowisk na terenie sektorów ( ZOKSW cz.III, pkt.3.8) 

dojście do wylosowanych stanowisk 
900 do 1100   Przygotowanie do zawodów                             (po pierwszym sygnale) 

1100 do 1400   Łowienie                                                          (po trzecim sygnale) 
1400 do 1500   WaŜenie ryb                                                      (po piątym sygnale) 

powrót do miejsca zakwaterowania  
1630 Wyniki po I turze                                              Tablica Ogłoszeń  - Biuro Zawodów 

1600 do 1700   Obiad 
1930 

2130 
Kolacja  
Spotkanie uczestników zawodów „ Wiejska Biesiada” 

 

2 sierpnia 2009r. (Niedziela) 
600 Śniadanie 
800   Losowanie stanowisk na terenie sektorów ( ZOKSW cz.III, pkt.3.8) 

dojście do wylosowanych stanowisk 
900 do 1100   Przygotowanie do zawodów                                      (po pierwszym sygnale) 

1100 do 1400   Łowienie                                                                    (po trzecim sygnale) 
1400 do 1500   WaŜenie ryb                                                               (po piątym sygnale) 

powrót do miejsca zakwaterowania    
1630 Wyniki po II turze i klasyfikacja końcowa                Tablica Ogłoszeń - Biuro Zawodów 

1530 do 1630   Obiad 
1800 Oficjalne wyniki Mistrzostw Polski Seniorów i MłodzieŜy w dyscyplinie Spławikowej  „Poznań 2009” 

Dekoracja zwycięzców 
Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski Seniorów i MłodzieŜy „Poznań 2009” 



 
 
 
 
………………………………     data: …………………………….. 
 (pieczęć zgłaszającego) 
 
 

 
Z G Ł O S Z E N I E 

 
 
Okr ęg PZW w ……………………………………………………………………………….. 
 
Zgłasza udział zawodników w zawodach:   

Mistrzostwa Polski Seniorów i MłodzieŜy  
w Wędkarstwie Spławikowym 

„POZNA Ń  2009”  
w dniach  31.07 – 2.08.2009r.  

 
 

Lp Nazwisko i Imię Kategoria Prawo Startu: 
(Mistrz Okr ęgu, Lista GP 2008r.) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 
Osoby towarzyszące: 

Lp. Nazwisko i Imię funkcja 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
Opłatę startową w wysokości   200,00zł.    x   …….. osób = …………………..zł. 
Opłata za zakwaterowanie i wyŜywienie  270,00zł.    x   …….. osób = …………………..zł. 
Opłata za udział osoby towarzyszącej 280,00zł.    x   …….. osób = …………………..zł. 
 
Przekazano na konto PZW Okręg w Poznaniu w dniu …………………………………….. 
 
Telefony kontaktowe: ………………………………………………………………………… 
 
    

………………………………………… 
        (Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej) 
 
telefon kontaktowy: ............................................ 


