
                                    Kraków 02.04.2015r. 
 

KOMUNIKAT Nr 1 
 
 

OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW 
ELIMINACYJNYCH DO GRAND-PRIX POLSKI 2016.  

 „PUCHAR LAJKONIKA 2015" 
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie oraz Klub „WKS" Kraków 
informuje, że zgodnie z kalendarzem imprez krajowych, organizuje w dniach 15-
17.05.2015 r. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Eliminacyjne „PUCHAR  
LAJKONIKA  2015” 
  
I. Zasady sportowe: 

• Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 
• Prawo startu mają dwu osobowe drużyny i zawodnicy indywidualni zrzeszeni 

w Wędkarskich Klubach Sportowych PZW.  
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy nieposiadający licencji 

sportowca, natomiast  wszyscy dopuszczeni przez organizatora do zawodów 
muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

• Zawody rozegrane zostaną na ,,żywej rybie''  zgodnie z zasadami ZOWSK w 
dwóch 7-godzinnych turach. 

• Każdy zawodnik musi być wyposażony w siatkę z obręczami do czasowego    
przetrzymywania ryb.  

• Dopuszcza się brodzenie do wysokości butów biodrowych. 
• Trening w sektorach dopuszczony jest do dnia 10.05.2015r. po opłaceniu 

odpowiednich opłat za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Kraków.  
• Od dnia 11.05.2015r. (poniedziałek) obowi ązuje całkowity zakaz 

wędkowania na sektorach dla uczestników zawodów pod g roźbą 
dyskwalifikacji. (dotyczy prawego i lewego brzegu r zeki w sektorach A i 
B) 

• W ramach opłaty startowej organizator dopuszcza ofi cjalny trening, 
który odb ędzie si ę w dniu 15.05.2014r. (pi ątek) od godz. 6.00 do godz. 
15.00 na wodzie bezpo średnio przyległej do łowiska zawodów, ale poza 
wyznaczonymi sektorami. 

• Ryby dopuszczone do punktacji: szczupak  - 50 cm, boleń - 40 cm , Jaź, kleń  
- 25 cm,    okoń - 18 cm.  

 
 II. Miejsce zawodów i charakterystyka łowiska: 

� Zawody zostaną rozegrane wyłącznie na rzece Wiśle bez starorzeczy 
dopływów i kanałów. Rzeka Wisła o średniej szybkości prądu woda ciemna, dno 
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piaszczyste z rafami kamiennymi i łachami. Brzegi strome porośnięte nawisami z 
trawy i wikliny trudnodostępne.  

� Dominujące gatunki ryb to kleń, jaź i boleń. Występuje okoń oraz rzadziej 
spotykany szczupak.  

� Mogą występować duże wahania poziomu wody ze względu na sąsiedztwo 
progów wodnych i zapór w Krakowie. 
 

� Sektor A - okolice miejscowo ści NIEPOŁOMICE - prawy brzeg Wisły od 
94,5 km do 104,5 km biegu rzeki. Pocz ątek sektora w miejscowo ści Grabie, 
koniec w miejscowo ści Ko źlica. 

 
� Sektor B - okolice miejscowo ści NOWE BRZESKO - prawy brzeg Wisły 

od 114,0 km do 124,0 km biegu rzeki. Pocz ątek sektora w miejscowo ści Wola 
Zabierzowska, koniec w  miejscowo ści Trawniki 

WZDŁUŻ RZEKI WISŁY ZLOKALIZOWANE SĄ SŁUPY KILOMETRAŻOWE, KTÓRE 
W SPOSÓB JEDNOZNACZNY POMAGAJĄ W USTALENIU SWOJEGO 
POŁOŻENIA WZGLĘDEM SEKTORA. 

UWAGA! 
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia sektorów w dół wody. Początek 
sektora A i sektora B są niezmienne. Ostateczny zakres sektorów wraz z podaniem 
ilości podsektorów, z których startować będą zawodnicy zostanie podany w 
KOMUNIKACIE nr 2. Do komunikatu nr 2 zostaną podpięte załączniki graficzne 
obrazujące ostateczną lokalizacje sektorów. 
 
Komunikat nr 2 uka że się po zamkni ęciu listy startowej. 

 
� Dojazd na łowisko własnym środkiem transportu. Szczegóły dotyczące 

poszczególnych  dojazdów do wyznaczonych miejsc parkingowych w komunikacie nr 
2 oraz na odprawie przed zawodami. 

III. Zakwaterowanie we własnym zakresie 
� Dla zawodników chcących skorzystać z noclegu w okolicach  miejsca 

rozgrywania zawodów propozycje na stronie:  

http://www.hotelnovum.pl/ 
Hotel Novum  Niepołomice ul. Grunwaldzka nr 15H Tel: +48 12 279 89 00 
(dla zawodników biorących udział w zawodach rabat na hasło Lajkonik) 

      http://www.hotel-maria.eu/ 

      http://e-turysta.pl/motel-pod-debem-niepolomice-119401.html 
 
IV. Zasady finansowe: 

• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie pr zelewu 
bankowego na wskazany numer rachunku: 

  Z.O. PZW Kraków ul. Bulwarowa 43  31-751 Kraków n umer konta:  
 57 1240 4722 1111 0000 4850 7576   /z dopiskiem Pu char Lajkonika 2015/ 
oraz przesłanie pisemnego zgłoszenia zał ączonego do komunikatu przez 
organizatora do dnia 30.04.2015r. (termin ostateczn y) – (okreg@pzw.krakow.pl ) 
 
 
 



UWAGA! - ze względu na procedurę dotyczącą ubezpieczenia zawodników prosimy 
o wypełnienie załącznika dołączonego do druku zgłoszenia. 

• Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 280  zł. od zawodnika celem 
zapewnienia, pucharów, dyplomów, ubezpieczenia zawodników, oraz opłacenia 
kosztów organizacyjnych, komisji sędziowskiej i wpłaty na fundusz kwalifikowanego 
sportu wędkarskiego. Organizator przewiduje suchy prowiant oraz wodę dla każdego 
zawodnika na każdą z tur zawodów.  

Woda dla zawodników wydawana będzie przy zapisie w biurze zawodów!!! 
ZE WZGLĘDU NA PRZYGOTOWYWANY DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA 
OKAZJONALNY UPOMINEK W POSTACI KOSZULKI PROSIMY W ZGŁOSZENIU 
UWZGLĘDNIĆ ROZMIAR ZAWODNIKA  (M, L, XL, XXL).  
Szczegółowe informacje dotycz ące lokalizacji Biura Zawodów, przebiegu 
zawodów oraz przewidywanych  ram czasowych w komuni kacie Nr2. 

� Sędzia Główny zawodów - Kol. Witold Laskowski 

 
Telefony kontaktowe: 

� Robert Więcław - 502-112-698 
� Jarosław Zalas -  785-010-939 
� Rafał Flammer -   607-048-407 
� Tadeusz Biernat – 509-374-663 

                                                                                                                                                                           
                                                                                    Wiceprezes ds. Sportowych 
                                                                                           ZO PZW Kraków 
                                                                                        /-/ Robert Więcław 
 


