
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

SPŁAWIKOWE   ZAWODY   WĘDKARSKIE  MŁODZIEŻY U15 , U25 

FINAŁ  ZAWODÓW  GRAND   PRIX  OKRĘGU  2019 

 

 

 

 

 

 
 
Uprzejmie  informujemy,  że  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu jest organizatorem Młodzieżowych 
Spławikowych Zawodów Wędkarskich „Jeżewo 2019,  zaliczanych do Grand Prix Okręgu,  w kategorii U15  oraz  U20.  
Informujemy, że w związku z nałożeniem się wielu terminów innych imprez wędkarskich, zawody te odbędą się w dniu 
21 września 2019r.    Za utrudnienia związane ze zmianą terminu przepraszamy. 
 

TRENING  NIEOBOWIĄZKOWY   20.09.2019  w godz. 10:00 do 14:00     
III TURA - 21 września 2019r. Zalew „Jeżewo” w Jeżewie,  (GPS:  N 51o 55' 40"  E 17o 13' 27")  

  
 
Zbiornik  zajmuje powierzchnię ok. 78 hektarów. 
 głębokość waha się od 1 m.  przy brzegach do 7 m. przy zaporze.   
 Średni poziom głębokości zbiornika to ok.2,3 m.  
 Użytkownikiem  zbiornika jest Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań,  
 natomiast opiekunem jest Koło PZW 174 Borek Wlkp, 
 ryby: płoć, leszcz, karp, karaś 
 
 

Zawody zostaną  rozegrane w oparciu Regulaminy Zawodów,  które obowiązują w Okręgu PZW w Poznaniu, oraz 
przepisy  zawarte  w  Zasadach  Organizacji  Sportu  Wędkarskiego  z  Regulaminem  Amatorskiego Połowu  Ryb. 

Prawo startu: 
W zawodach prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu zgłoszeni przez Koła, Szkółki i  Sekcje PZW. 
Młodzież w kat. U15  może brać udział w zawodach wyłącznie pod stałym nadzorem Opiekuna / Trenera  
Zgłaszając młodzież do zawodów należy podać: 
- Imię i Nazwisko zawodnika, datę urodzenia, nazwę Koła PZW 
- Imię i nazwisko opiekuna / trenera 

Wszyscy zawodnicy muszą mieć przy sobie pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.Koszt 
udziału w zawodach: 
Zawodnicy:    zwolnieni z opłaty 
Opiekunowie i trenerzy:  20,00 zł 
W ramach opłaty organizator zapewnia posiłek i napoje dla zawodników i opiekunów.  
Obowiązuje lista startowa  z wcześniejszych zawodów. 
Potwierdzenie udziału w tych zawodach przesyłać na adres: Biuro ZO PZW w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9,  

60-682 Poznań, lub elektronicznie e-mail: biuro@pzw.poznan.pl; sport@pozw.poznan.pl  najpóźniej do 16.09. 2019r.  
 
Telefoniczne potwierdzenia nie będą brane pod uwagę. 

Jeżewo 2019 
21.09.2019r. 



 

 

PLAN  ZAWODÓW      
 

08:00   Zbiórka uczestników przy Stanicy Koła PZW Borek Wlkp. 
   - sprawdzenie listy obecności 
   - oficjalne otwarcie zawodów 
  8:15   Losowanie sektorów i stanowisk, przygotowanie do zawodów 
  8:30  Dojście do stanowisk  
   I sygnał   wejście na stanowiska 
  8:55   II sygnał  5 minut przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt i przynęt 
  9:20   Zakończenie kontroli sprzętu, zanęt i przynęt 
10:20   III sygnał   nęcenia zanętą ciężką 

10:30   IV sygnał  rozpoczęcie łowienia 
13:25   V sygnał  5 minut do końca łowienia 

13:30   VI sygnał  koniec łowienia 
13:30 -14:00  Ważenie ryb 
14:30     Posiłek  

15:00  Ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów „Jeżewo 2019” 

-  wręczenie pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców  
 Oficjalne  wyniki cyklu zawodów  GRAND  PRIX  OKRĘGU -  EDYCJA 2019  

     - wręczenie pucharów, dyplomów i upominków  za klasyfikację Grand Prix Okręgu 2019 

   Zakończenie zawodów. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


