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                                           Polski Związek Wędkarski 

       Zarządy Kół i Klubów Okręgu 

       wszystkie  

 

KOMUNIKAT 

 

dot. organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu  PZW                                             

w Tarnobrzegu w roku 2016. 
 

         Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że, Podlodowe Mistrzostwa Okręgu w 

kategorii seniorów rozegrane zostaną  w dniu 7 lutego /I tura i II tura/ na zbiorniku 

Szymanowice. 

      

 Zbiórka zawodników do godziny 7.00 – parking od strony zapory. 

 

Zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego zawody zostaną rozegrane w 

klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

 

W zawodach prawo startu mają 3 osobowe drużyny  zgłoszone przez koła i kluby 

oraz zawodnicy indywidualni - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg.  

Koła i kluby mogą zgłosić do startu dowolna ilość drużyn i zawodników 

indywidualnych. 

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji 

Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. 

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu Okręgu 

zgłoszenia /druk zgłoszenia w załączeniu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 

oraz wniesienie w w/w terminie, do kasy Biura ZO, składki członkowskiej stanowiącej 

udział w kosztach organizacji mistrzostw w wysokości 35 zł od 1 zawodnika /105 zł. od 

drużyny/ oraz 15 zł. od osoby towarzyszącej, trenera.  

 

Koszty startu za swoich zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby oraz startujący 

zawodnicy. 

Koszty startu aktualnego Mistrza Okręgu w dyscyplinie podlodowej pokrywa Okręg.  

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny świder i pojemnik o pojemności 

minimum 15 litrów do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 
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Trening przed Mistrzostwami dozwolony jest w dniu 5 lutego /piątek/ w godzinach od 

8.00 do 14.00 tylko i wyłączenie poza strefą wyznaczonych sektorów i w odległości 

minimalnej 5 metrów od linii wyznaczających granicę sektorów. 

W treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do udziału w 

Mistrzostwach Okręgu.  

 

Zgodnie z punktem 2.2 regulaminu zawodów w wędkarstwie podlodowym Zasad 

Organizacji Sportu Wędkarskiego przypominamy, że obowiązują następujące limity 

stosowanych zanęt i przynęt na jedną turę zawodów. 

 

„Cytat - 2.2. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, 

oprócz żywych, martwych i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj 

mrówek. Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych.  

Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 1-go litra 

zanęty.  
Zanęta przy pomiarze objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, żwirem, 

piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i 

środowiska wodnego.  

Przynęty muszą być przedstawione do kontroli w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem 

pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” . Jokers i ochotka ( 1 litr) mogą być 

przedstawione do kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ ochotki w pudełku 0,25 l i ¾ jokers 

w pudełku 0,75 l).  

Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących 

zamknięcie oraz 0,5 litra innych robaków.  

Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach z fabrycznym oznaczeniem 

pojemności, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana 

trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej. 

 

 

Zbiornik wodny Szymanowice wyłącza się całkowicie z wędkowania w 

dniu 6 lutego /sobota/. 

Pozostałe informacje podane zostaną przez Sędziego Głównego na 

odprawie technicznej przed zawodami.      

 
Organizator w przypadku braku lub przy zbyt małej grubości pokrywy lodowej  zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitego odwołania. 

Wiadomość o zmianie terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitym odwołaniu 

zostanie podana przez organizatora za stronie Okręgu PZW Tarnobrzeg – 

www.pzwtarnobrzeg.pl najpóźniej do dnia 4 lutego 2016 r.  

 

 

 

Organizator 
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