
Minutowy program zawodów 
   6.00  -   7.00 –  przyjmowanie ekip i losowanie sektorów 
   7.00  -   7.20 –  otwarcie imprezy i odprawa techniczna 
   7.20  -   7.30 –  przemieszczenie się do sektorów zawodów 
   7.30  -   8.00 –  wejście do sektorów, zajmowanie stanowisk 
   8.00 - 15.00 –  zawody spinningowe 
 15.00 - 15.15 –  zdanie kart startowych sędziom kontrolnym 
 15.15 - 16.00 –  powrót do sekretariatu zawodów, posiłek 
 16.00 - 17.00 –  obliczanie wyników i ustalanie klasyfikacji w zawodach 
 17.00 - 17.30 –  ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród i zamknięcie imprezy  

 

Regulamin zawodów 
1.  Organizator    -   Wędkarski Klub Sportowy KLEŃ Sulechów oraz PZW Okręg w Zielonej Górze 

pod patronatem organizacyjnym Burmistrza Sulechowa. Patronat honorowy 
i prasowy na stronie tytułowej. 

  2. Termin i miejsce –  01 maja każdego roku. Odra w Cigacicach lub Obrzyca w Smolnie Wielkim.                      
  3. Uczestnicy          -  Członkowie PZW z terenu Polski z kartą wędkarską, członkowie związków 

                                   wędkarskich z Unii Europejskiej. Osoby spoza I strefy winny opłacić 
                                   zezwolenie na połów w wodach Okręgu PZW Zielona Góra. Nie obowiązują  
                                   licencje sportowe. Obowiązują siatki do przetrzymywania żywych ryb w łowisku. 

  4.  Teren zawodów -  Oba brzegi Odry od km 460 do km 480 lub Obrzycy. Dokładna lokalizacja  
 w komunikacie lub w zaproszeniu. Możliwe załączenie mapki łowiska. 
  5.  Warunki udziału -   Każdorazowo określone w komunikacie lub w zaproszeniu. 
  6.  Organizacja       -   Według aktualnych Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 

                                   i zgodnie z Regulaminem Zawodów Spinningowych na żywej rybie. 
                                   Zawody są jednoturowe. Zawodnicy startują w wylosowanych sektorach.  
                                  Obowiązują siatki do przytrzymywania żywych ryb w łowisku. Zaleca się  
                                   stosowanie przynęt zbrojonych w kotwice i haczyki bezzadziorowe. 

  7.  Punktacja          -  Klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe pod warunkiem  
    I Nagrody               udziału 3 zawodników danej grupy wiekowej. Nagrody honorowe: 1-3 miejsce 
                                   w kategorii seniorów oraz 1 miejsce w kategorii  juniorów, zależne od liczby  
                                   uczestników, a nagrody rzeczowe od hojności sponsorów i fundatorów.  

  8.  Pozostałe -          Na życzenie sponsorów organizator może wprowadzić dodatkowo klasyfikację  
                                      drużynową, nagrody specjalne za ryby zawodów itp. 

                                   Organizator może podwyższyć wymiary poławianych ryb, ograniczyć ilość 
 poławianych gatunków, skrócić czas trwania zawodów. 

                                    Łowisko wyłączone z wędkowania na 1-3 dni przed zawodami 

                                    Nieobecność lub rezygnacja powoduje przepadek startowego 

                                   Wpłaty po terminie – wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu 

                                Oficjalne wyniki zawodów otrzymują macierzyste jednostki zawodników 

 za pośrednictwem okręgów PZW, kadra i zawodnicy zagraniczni z GKS 

                                   Impreza jest zaliczana do Grand Prix Okręgu w Zielonej Górze na dany rok 

                                   W razie powodzi zawody będą przeniesione na łowisko zastępcze. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                     Organizator 

Wędkarski Klub Sportowy„KLEŃ” 
66-100 Sulechów, ul. Jana Pawła II nr 52/5 

Telefony:  881 390 970, 505 076 632.     e-mail: wksklen@op.pl 
                     Konto zawodów: Nr  96 1750 1149 0000 0000 0257 8212.        
                    Adres do korespondencji: Paweł Zagdański, ul. Sulechowska 4, 66-130 Bojadła 

 

Ogólnopolskie Otwarte Zawody Spinningowe Klubu KLEŃ Sulechów 

XIV PUCHAR ZIEMI LUBUSKIEJ 
Patronat honorowy: 

Prof. Bogusław Liberadzki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 

 

Zawody wspierane dotacją z budżetu Gminy Sulechów                                              
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

              Dnia 01 maja 2018 roku na rzece Odrze w Cigacicach odbędą się otwarte zawody 
spinningowe na żywej rybie – XIV PUCHAR ZIEMI LUBUSKIEJ, na które zapraszamy członków 
PZW z terenu Polski. Zawody zaliczane do Grand Prix Okręgu w Zielonej Górze PZW na 2018 r. 
Warunki udziału -Wniesienie opłaty startowej do 20.04.2018 r. na konto Okręgu (jak w nagłówku).    
Koła / Kluby PZW z Okręgu Zielonogórskiego zgłaszając zawodnika wnoszą opłatę seniorzy  – 
50,00 PLN, juniorzy – 20,00 PLN od zawodnika. Przy zgłoszeniu indywidualnym oraz z innego 
okręgu należy dokonać wpłaty powiększonej o podatek VAT czyli seniorzy 61,50 PLN, juniorzy  - 
24,60 PLN.  – Na dowodzie wpłaty lub przelewie należy dopisać: „Puchar Ziemi Lubuskiej – imię 
i nazwisko” i zgłosić do okręgu chęć uczestnictwa tel. 68 453 7333 lub na adres e-mail 
sport@pzw.zgora.pl. Okręgi, kluby i koła mogą dokonywać wpłat zbiorowych z zaznaczeniem 
liczby startujących zawodników poszczególnych kategorii, a imienny wykaz przesłać do  Okręgu 
PZW w Zielonej na adres e-mailowy jak podany wyżej. 

   Ze startowego Organizator pokrywa koszty sędziowskie, nagrody honorowe, wyżywienie i inne 
koszty organizacji zawodów. Miejsce zbiórki: - lewy brzeg rzeki Odry, pod mostem w Cigacicach od 
strony Zielonej Góry, gdzie zlokalizowano Sekretariat i parking dla uczestników zawodów. Dojazd 
od Poznania, Gorzowa przez Sulechów - kierunek Zielona Góra przez Cigacice. W Cigacicach za 
mostem zjechać na prawo pod most, gdzie zlokalizowano parking i Sekretariat.  

   Dopuszcza się rozegranie zawodów na obu brzegach Odry w rejonie Cigacic. 
   Zasady organizacyjne: - zawody odbędą się w jednej 7-godzinnej turze, według minutowego 

programu oraz regulaminu zamieszczonego na stronie 2 komunikatu.  

    Obowiązują aktualne Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 
- Klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe (seniorzy, juniorzy), pod    

 warunkiem, że grupa wiekowa liczy minimum 3 zawodników 
- Nagrody honorowe za 1-3 m seniorów, za 1 miejsce juniorów (przy minimum 3 osobach) 
- Na wniosek sponsorów i fundatorów możliwa dodatkowo klasyfikacja drużynowa, nagrody 

specjalne za ryby zawodów oraz nagrody rzeczowe w ilości zależnej od hojności 
sponsorów i od ilości uczestników zawodów. 

      W rzece Odrze – brodzenie dopuszcza się do wysokości woderów 

      Wymiar ochronny okonia – 20 cm. Dla pozostałych gatunków wymiary określone w RAPR 

     Trening na łowisku dozwolony do 23 kwietnia 2018 r. włącznie. 

      W razie powodzi zawody będą przeniesione na Obrzycę do m. Smolno Wielkie, jak w 2013 r. 

Zapraszamy! 
Prezes Klubu – Paweł Zagdański   oraz  Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 


