
 

 
KOMUNIKAT NR 1 

VIII Ogólnopolska Halowa Olimpiada Młodzieży 

w Sportach Wędkarskich Pińczów 24 - 26 lutego 2023 

 
 
Zarząd Okręgu PZW w Kielcach w porozumieniu z Radą Młodzieży Zarządu Głównego 

PZW zaprasza reprezentacje Okręgów PZW do udziału w VIII Ogólnopolskiej Halowej 

Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która odbędzie się w dniach 24-26 

lutego 2023 w Pińczowie. 

  

Organizator: Rada Młodzieży Zarządu Głównego PZW  

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  w 

Kielcach. 
 
 

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz 

Badurak     
 
 

Patronat medialny: Telewizja Regionalna „Ponidzie” 
 

 

 Termin 24-26 luty 2023. 

Miejsce: Hotel „Nad Starą Nidą”, Targowa 4. 

 
Prawo startu w Olimpiadzie mają członkowie uczestnicy Polskiego Związku 

Wędkarskiego na podstawie legitymacji członkowskiej (z opłaconą składką 

członkowską na dany rok). 

 

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć drużyny Okręgów/Kół PZW w trzyosobowych 

składach, drużynę stanowi (we wszystkich kategoriach wiekowych decyduje rok 

urodzenia): 

▪ członek uczestnik do lat 12 - rok  urodzenia 2011 i młodsi 

▪ członek uczestnik do lat 14 - rok  urodzenia 2009 i młodsi 

▪ członek uczestnik do lat 16 - rok  urodzenia 2007 i młodsi 

oraz zawodnicy indywidualni w w/w kategoriach wiekowych 

Dopuszcza się start zawodnika z niższej kategorii wiekowej w wyższej, odwrotna 

sytuacja jest niedopuszczalna. 

Dopuszcza się zgłoszenie drużyny niepełnej, ale skład jej musi wynosić minimum 

dwóch zawodników z dwóch różnych kategorii wiekowych. 

 



W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa, Zawody 

zaliczane są do punktacji cyklu Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich 2023.  

 

Koszt uczestnictwa (zawodnik, opiekun/trener) w Olimpiadzie /zakwaterowanie 

+ wyżywienie, hala sportowa, sprzęt audio/ wynosi 450 zł. Na kwotę 450 zł/os. 

składają się koszty zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Nad Starą Nidą w 

wysokości 350 zł/os. oraz koszty w wysokości 100 zł/os. na które składają się koszty: 

poczęstunku podczas zawodów, podróży i diet sędziów, pucharów, nagród, 

upominków, identyfikatorów, materiałów promocyjnych, ubezpieczenia, wynajęcia 

hali. 

Z uwagi na możliwości zakwaterowania wszystkich uczestników w jednym 

hotelu ogranicza się ilość drużyn do 2 lub 6 zawodników z danego Okręgu. 

Termin zgłaszania zawodników drużyny, opiekunów, trenerów lub zawodników 

startujących w kat indywidualnej oraz wniesienie opłaty za zakwaterowanie  

i wyżywienie  do dnia 10 luty 2023. O zakwaterowania w hotelu „Nad Starą Nidą” 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wpłata na konto bankowe - Pekao S.A. O/Kielce 81 1240 4416 1111 0000 4957 
2940 

z dopiskiem „VIII Ogólnopolska Halowa Olimpiada Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich” Pińczów 2023 

Zgłoszenia na załączonym druku należy przesłać na adres  

zgloszenia@pzwkielce.pl. Brak podania PESEL będzie skutkował brakiem 

ubezpieczenia uczestnika. Obowiązkowe dołączenie do zgłoszenia zgody 

rodzica/opiekuna na udział, oświadczenia o stanie zdrowia i zgoda rodzica/opiekuna na 

przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku. .  

 

Uwaga Organizator nie będzie rozsyłał Komunikatu Nr 2  

W załączeniu szczegółowy program przebiegu i miejsc rozgrywania dyscyplin 

Olimpiady 

więcej informacji pod nr. tel. 604501190(Marek Brzdąk) oraz 795533977 (Paulina 

Wołek-Witkowicz) Biuro Zarządu Okręgu.  

 

 



PROGRAM IMPREZY: 

  

24 luty 2023 (piątek) 

do 12.30 – przyjazd ekip, zakwaterowanie w hotelu "Nad Starą Nidą" Targowa 4 

13.00-13.30 – obiad 

13.45 – Wyjazd autokarem na wycieczkę do m. Umianowice  

14.00 – 15.30 zwiedzanie NIDARIUM w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w 

Umianowicach – zajęcia z ichtiologiem 

15.30 – powrót do hotelu "Nad Starą Nidą" Targowa 4 

16.30 – odprawa z kierownikami drużyn w miejscu zakwaterowania. 

17.00 – 19.00 - konkurs Wiedzy Ekologiczno-Wędkarskiej . 

19.30 – kolacja 

20.00 – uroczyste otwarcie  VIII Ogólnopolskiej Halowej Olimpiady Młodzieży w 

Sportach Wędkarskich - hotel "Nad Starą Nidą" 

podsumowanie Cyklu Olimpiad 2022  

  

25 luty 2023 (sobota) 

7.00 – śniadanie - hotel "Nad Starą Nidą" 

8.00 – 14.30 zawody rzutowe i sprawnościowe w Hali Widowiskowo-Sportowej  

przy ul Republiki Pińczowskiej 42 

15.00 – 16.00 - obiad - hotel "Nad Starą Nidą" 

16.30 – 18.30 – dla chętnych basen (konieczne czepki, stroje kąpielowe, 

spodenki do kąpieli) 

19.00 – 19.30 kolacja hotel "Nad Starą Nidą" 

  

26  luty 2023 (niedziela) 

8.00 śniadanie – hotel "Nad Starą Nidą" 

9.00 – uroczyste wręczenie nagród i zakończenie VIII Ogólnopolskiej Halowej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich - hotel "Nad Starą Nidą" 

 


