
WĘDKARSKI KLUB SPŁAWIKOWY „RAD-MIX” 

 

XIV-te  

OTWARTE ZAWODY WĘDKARSKIE 

„CAŁA DOBA NA ZEK-u RADYMNO” 

I.  MIEJCE I TERMIN:  

zbiornik pożwirowy ZEK Radymno woj. Podkarpackie, 05/06 września 2015r. 

II. ORGANIZATOR:  

Wędkarski Klub Spławikowy „RAD-MIX” Radymno 

III. UCZESTNICY:  

2-osobowe drużyny (ilość drużyn zgłaszana przez Okręgi, Kluby oraz Koła – ograniczona). 

IV. KLASYFIKACJA:  

drużynowa, indywidualna, największa ryba  

V. METODA POŁOWU:  

wszystkie metody zgodne z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, z wyjątkiem metody muchowej, 

spinningowej. 

VI. NAGRODY:   

- puchary oraz nagrody rzeczowe Klasyfikacja Indywidualna 

- puchary oraz nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych drużyn.  

- puchar oraz nagroda rzeczowa za największą rybę. 

- łódka wędkarska do rozlosowania na drużynę. 

VII. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:  

Zbiornik pożwirowy o powierzchni ok. 60ha. Średnia głębokość od 1,5 do 8 m. 

Występujące gatunki ryb: płoć, wzdręga, leszcz, jaź, kleń, karp, karaś, lin, amur, szczupak, okoń, 

sandacz, sum, węgorz.  

Gatunek dominujący: 

 płoć i leszcz.  

Łowisko jest corocznie dorybiane poszczególnymi gatunkami ryb.  

Odbywają się na nim bardzo często zawody wędkarskie Okręgowe, Klubowe i Kół PZW.  

VIII. PROGRAM ZAWODÓW:  

05.09.2015r. Sobota  

7.00 – 7.15 – zgłoszenia drużyn (zapisy)  

7.15 – 7.30 – losowanie stanowisk,  

7.30 – 10.00 – wejście na stanowiska, przygotowanie sprzętu oraz stanowisk,  



10.00 – nęcenie i rozpoczęcie łowienia ryb  I tury  

16.00 – pierwsze ważenie ryb (obowiązkowe) + gorący posiłek  

17.30 – II tura 

 

06.09.2015r. Niedziela  

6.00 – 7.00 – śniadanie 

10.00 – zakończenie łowienia ryb 

10.00 – 11.00 – ważenie ryb na stanowiskach, uprzątnięcie stanowisk,  

12.00 – 12.15 – ogłoszenie wyników nieoficjalnych, posiłek,  

12.30 – ogłoszenie wyników oficjalnych, oraz wręczenie pucharów i nagród,  

        losowanie łódki na drużynę.  

         -  Zakończenie zawodów.  

 

 

IX. REGULAMIN ZAWODÓW:  

1.  Prawo startu mają dwuosobowe drużyny reprezentujące Okręgi, Kluby lub Koła PZW – po 

wpłaceniu  

     opłaty startowej. Drużyna zajmuje wylosowane stanowisko o długości – ok. 20m. 

 

2. Każdy członek drużyny może łowić na dwie wędki. Zabrania się wędkowania metodą muchową 

i spinningową. W czasie wędkowania wędki mogą leżeć na podpórkach. W przypadku zejścia ze        

stanowiska (posiłek, sen itp. –wędki należy wyjąć z wody).  

 

3. Ważenie ryb odbywa się w godzinach podanych w punkcie VIII, po czym zostaną one wpuszczone 

do wody.  

    Podczas ważenia każdy zawodnik zgłasza największą rybę do klasyfikacji o największą rybę.  

3a. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decyduje łączna suma punktów z każdej tury zdobyta 

przez  poszczególnych zawodników drużyny podczas każdego ważenia (2 tury).  

 

4. W czasie trwania zawodów nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb. Wymiary ochronne jak     

w regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Obowiązuje zakaz połowu uklei.  

 



5. Złowione ryby przetrzymywane są w siatkach miękkich z obręczami przez każdego zawodnika 

oddzielnie.  

6. Każdy zawodnik powinien być wyposażony w latarkę lub inne źródło światła.  

Opłata startowa: 

Opłata startowa wraz z wyżywieniem wynosi 260 zł od drużyny (130 zł od zawodnika).  

Osoby towarzyszące chcące korzystać z posiłków – 50 zł.  

 

          Zgłoszenia drużyn (imię nazwisko oraz nazwa drużyny) przyjmowane są pocztą wraz z 

kserokopią 

 wpłaty, zapisy do dnia 22.08.15r. na adres:  

                                 Stanisław Wyczawski  

                                 ul. 1000-lecia 7 

                                 37-550 Radymno  

 

 lub e-mailem: nx1366@gmail.com  

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę startową : 

                                       BANK SPÓŁDZIELCZY – RADYMNO  

                                       NR-48 9107 0007 2001 0005 9851 0001 

Dodatkowych informacji udzielają:  

   - Przewodniczący Klubu „Rad-Mix” Kol. Stanisław Wyczawski tel.nr. 0-602 691 103  

   - Kapitan Sportowy Grzegorz Madycki 518 202 229  

Zapewniamy pełne wyżywienie (trzy posiłki) napoje chłodzące oraz przyjemna zabawę.  

     Organizatorzy będą na miejscu zawodów już w dniu 04.09.2015r., a więc drużyny mogą  

przyjeżdżać wcześniej w celu przeprowadzenia treningu i zapoznania się z łowiskiem,  

Wskazane jest zabranie ze sobą namiotu, który można rozbić na terenie przeprowadzania 

zawodów. Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelu w odległości 1 km od  

łowiska.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach.  

Zapewniamy dobra zabawę i pełną satysfakcję z imprezy. 

 



                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                    Wędkarskiego Klubu spławikowego  

                                                                                                        „Rad-Mix”  

 

                                                                                               Stanisław Wyczawski 


