
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

  
 

Organizator : Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu 

Patronat Honorowy: Dionizy Ziemiecki Prezes Zarządu Głównego PZW 

Miejsce: Wrocław ul. Wodzisławska 10 Hotel pod Strzelcem (w pokojach nie ma lodówek) 

Okręg PZW we Wrocławiu zaprasza na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich, której jest organizatorem na zlecenie Rady ds. Młodzieży Zarządu 

Głównego PZW. 

Olimpiada odbywać się będzie wg Regulaminu Olimpiad Wędkarskich PZW. W zawodach 

uczestniczą ekipy Okręgów i Kół PZW, w 3 osobowych składach w następujących grupach 

wiekowych: 

Do 12 lat 

Do 14 lat 

Do 16 lat (liczy się rok urodzenia) 

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych. Zawodnik z młodszej 

grupy ma prawo startu w starszej grupie, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej 

grupy. Zawody zaliczane są do punktacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej.  

Zgłoszenia wyłącznie na dołączonym formularzu należy przesyłać do dnia 15 sierpnia 

2014 r. na adres: pzw.adam.suchorab@gmail.com. 

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 300,00 zł od każdego uczestnika imprezy 

(zawodnik, trener, opiekun, osoba towarzysząca). 

 

 

mailto:pzw.adam.suchorab@gmail.com


Wpłaty prosimy dokonać na konto PZW Okręgu we Wrocławiu: 

Konto bankowe: BGŻ O/Wrocław  

97 2030 0045 1110 0000 0035 5610 

W tytule przelewu proszę wpisać Olimpiada Wrocław oraz nazwę drużyny. (dane do 

faktury) 

Inne informacje: 

1.Organizator zapewnia w cenie opłaty startowej zakwaterowanie, wyżywienie, 

upominki, nagrody dla zwycięzców i obsługę organizacyjną. 

2.Zawody wędkarskie: Kanał Żeglowny Odry ul. Toruńska. 

Opis łowiska: 

 Głębokość łowiska ustabilizowana na całej długości do 3m, w strefie brzegowej tworzy 

się półka o głębokości nie przekraczającej 1,5-1,8m i do 10 m w nurt, szerokość kanału 

równa na całej długości około 50-70m. Dno o charakterze kamienisto, mulistym. Uciąg 

wody zmienny w obu kierunkach zależny od prędkości śluzowania.  Dominującym 

gatunkiem ryb występujących w kanale jest ukleja, leszcz, płoć, okoń, okresowo 

występuje jaź i sumik karłowaty. 

3.Trójbój rzutowy (sobota) – tereny zielone przed Hotelem. 

4.Test ekologiczno-wędkarski – Hotel. 

5.Konkurs sprawnościowy – Hotel. 

6.Zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW z wniesioną składką 

członkowską na rok 2014 i okazanie jej na życzenie organizatora. 

7.Ekipy zakwaterowane będą w Hotelu pod Strzelcem we Wrocławiu przy ul. 

Wodzisławskiej 10, gdzie będzie mieściło się biuro zawodów.  

8.Biuro zawodów będzie czynne w Hotelu pod Strzelcem od godziny 14:00 w czwartek 21 

sierpnia 2014 r. 

9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska i miejsca rozgrywania zawodów z 

przyczyn technicznych. O zaistniałych zmianach poinformuje najpóźniej na 48h przed 

rozpoczęciem zawodów. 

 



10. Kontakt do organizatora: 

Grzegorz Szymański, tel: 793 300 159, grzegorzszy@o2.pl 

Bernard Ożga, tel: 506 849 457  

11. Głównym sponsorem jest Polski Związek Wędkarski. 


