
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
 
 

FEEDEROWE   MISTRZOSTWA  OKRĘGU  

„Rogoźno  2019” 
Wędkarstwo gruntowe to specyficzna metoda połowu, polegająca na zamocowaniu na żyłce jedynie ciężarka i haczyka. Jeśli chodzi o wędkarstwo gruntowe, 
to podstawą w tej metodzie połowu jest feeder oraz stosowanie różnego rodzaju zanęt, umieszczonych w tzw. koszyczku zanętowym.  Ze względu na swą 

złożoność nie należy do najpopularniejszych sposobów wędkowania, choć ma swoje stałe grono miłośników.  
 

 
 

Informujemy, że zgodnie z Okręgowym Kalendarzem Imprez i Zawodów Wędkarskich na rok 2019 Koło PZW Nr 62 
LESZCZ – Poznań, na zlecenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego, jest organizatorem Feederowych Mistrzostw 
Okręgu 2019,   które odbędą się w dniach 19 - 20 października 2019 na  jez. Rogozińskim  w  miejscowości  Rogoźno. 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW oraz Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb. 
 

Prawo startu w zawodach mają Członkowie PZW zrzeszeni w Kołach Okręgu PZW w Poznaniu reprezentująca Koła 
Wędkarskie.  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Wyczynowego w 5 
godzinnych turach.  
 

Główna Komisja Sędziowska: 
- Sędzia Główny Bronisław Holewiński 
- Sędzia Sekretarz  Zdzisław Kubiak 
 

Koszty uczestnictwa: 
Opłata startowa dla zawodnika wynosi 100 zł brutto za dwie tury (81,30 zł netto + 23% VAT)  
Organizator w ramach opłaty startowej pokrywa koszt zezwolenia dziennego na amatorski połów ryb na czas zawodów. 
Opłata uczestnictwa dla trenera wynosi 30 zł brutto (24,39 zł netto + 23% VAT) 
 
Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia zawodników należy przesłać do dnia 10.10.2019r na adres: Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 8, 60 - 682 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sport@pzw.poznan.pl, 
biuro@pzw.poznan.pl.  
Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu. 
 

Opłatę startową prosimy przelać no konto Okręgu  Nr. 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 

Z dopiskiem: FEEDER 2019 
 
 

Wędkarstwo gruntowe  to  specyficzna  metoda  połowu,  polegająca na 
zamocowaniu na żyłce jedynie ciężarka i haczyka. Jeśli chodzi o wędkarstwo 
gruntowe,  to  podstawą  w tej metodzie  połowu  jest feeder oraz stosowanie 
różnego rodzaju zanęt, umieszczonych w tak zwanym koszyczku  zaęętowym.   
Ze względu na swą złożoność,  nie należy do  najpopularniejszych  sposobów 
wędkowania,  choć ma swoje stałe grono miłośników. 



 
 

HARMONOGRAM  ZAWODÓW 
 
19.10.2019r. (sobota) 
7:00     Ceremonia otwarcie zawodów   
7:15    Losowanie stanowisk 
7:30    Rozejście się na stanowiska i przygotowanie do zawodów 
9:20     Nęcenie przy pomocy koszyczka  
9:30 – 14:30    Wędkowanie 
14:30 – 15:00    Ważenie ryb  
15:00 – 16:00   Posiłek, obliczanie wyników 
16:30     Oficjalne wyniki zawodów  
 
20.10.2019 (niedziela)  
7:00     Otwarcie sekretariatu zawodów   
7:15    Losowanie stanowisk 
7:30    Rozejście się na stanowiska i przygotowanie do zawodów 
9:20     Nęcenie przy pomocy koszyczka   
9:30 – 14:30    Wędkowanie 
14:30 – 15:00    Ważenie ryb  
15:00 – 16:00   Posiłek, obliczanie wyników 
16:30     Oficjalne wyniki zawodów, ceremonia dekoracji zwycięzców. 
     Zakończenie zawodów 

  



 
KARTA ZGŁOSZENIA 

ZAWODNKÓW DO FEEDEROWYCH MISTRZOSTW OKR ĘGU  
2018 

     
Zgłaszające Koło:  
 
………………..………………..………………..…………………………………………… 
 
 

Lp. 
Zawodnik 

NAZWISKO i Imi ę 
Trener 

NAZWISKO i Imi ę 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Telefon kontaktowy: ………………..…………….………..…… 
 
Adres e-mail kontaktowy: ………………..………………..…… 
 
Dane do faktury*  
 
………………..…………………………………………….…..…… 
 
………………..………………………………………….……..…… 
 
………………..…………………………………………..……..…… 
 
 
 
 

………………..………………..…… 
Podpis i pieczątka zgłaszającego 

 

 

 

 

* Wypełnia się wyłącznie jeżeli opłatę dokonuje zawodnik przelewem z pominięciem Koła, brak danych do faktury spowoduje 

wystawienie dokumentu księgowego na dane wpłacającego 


