


Gdzie: Orzysz, Polska 
Kiedy: 3–9 pa�dziernika 2022
Organizator: 
Polski Związek Wędkarski

Wędkarskie Mistrzostwa
�wiata w Polsce!

 
Przewidujemy, że w zawodach wezmą
udział reprezentacje ok. 16 państw.  O
zwycięski tytuł zawalczą po dwie
dwuosobowe drużyny z każdego kraju. 

Biorąc pod uwagę zawodników,
rezerwowych, cały sztab trenerski,
sędziów i obsługę techniczną
spodziewamy się około  240 osób.

Organizacja Mistrzostw Świata
 to doskonała okazja do promocji
naszego kraju, a zwłaszcza naturalnego
skarbu, jakim bez wątpienia są Mazury. 

Dokładamy wszelkich starań,                    
 by te Mistrzostwa, nasze Stowarzyszenie
oraz miasto Orzysz wypadły jak najlepiej
w oczach zagranicznych gości.

Najlepsi wędkarze-spinningiści zjadą się w październiku do Orzysza, 
by zawalczyć o tytuł mistrza świata w spinningu z łodzi.

13. SPINNINGOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA Z ŁODZI 

Więcej: www.fishingchampionship.orzysz.pl

http://www.fishingchampionship.orzysz.pl/


 

Patronat honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy





07:00 - Przybycie do nabrzeża
08:00 - 15:00 - II runda zawodów
17:30 - Publikacja wyników
18:00 - Spotkanie kapitanów, losowanie łodzi na III rundę
mistrzostw

HARMONOGRAM 
SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW �WIATA Z ŁODZI - ORZYSZ 2022

Poniedziałek 3.10.2022
Przyjazd i rejestracja drużyny w biurze zawodów
18:00 – Spotkanie kapitanów, losowanie łodzi na I szkolenie

Wtorek 4.10.2022
08:00 - 15:00 I szkolenie
17:00 Ceremonia otwarcia
19:00 Spotkanie kapitanów, losowanie łodzi na drugie szkolenie

Środa 5.10.2022
08:00 - 15:00 II szkolenie
18:00 - Powołanie Międzynarodowego Jury, odprawa z
kapitanami drużyn, losowanie łodzi do I rundy zawodów

Czwartek 6.10.2022

17:30 - Publikacja wyników
18:00 - Spotkanie kapitanów, losowanie łodzi na II rundę
mistrzostw

Piątek 7.10.2022

Sobota 8.10.2022
07:00 Przybycie do nabrzeża
08:00 - 15:00 - III runda zawodów
17:00 - Publikacja wyników końcowych
19:00 - Ceremonia zamknięcia i wręczenie nagród

Niedziela 9.10.2022 
Wyjazd uczestników

07:00 - Przybycie do nabrzeża
08:00 - 15:00 I runda zawodów



O organizatorze
Polski Związek Wędkarski



Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 630 tys. członk�w,
co czyni go największym stowarzyszeniem polskich

wędkarzy i drugim największym stowarzyszeniem w Polsce. 
 

PZW gospodaruje na ok. 66% całej powierzchni w�d
płynących (rzeki), 84% powierzchni zbiornik�w
zaporowych i 26% og�lnej powierzchni jezior.

 
W 2020 r. Związek obchodził 70-lecie swojej działalno�ci.

POLSKI 
ZWIĄZEK 
WĘDKARSKI
Z pasją od pokoleń!



Celem Polskiego Związku Wędkarskiego jest:
organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego, 
użytkowanie wód, 

działania na rzecz ochrony przyrody 
i kształtowania etyki wędkarskiej.



Wędkarstwo w Polsce

Szacunkowa liczba osób
wędkujących w Polsce

Liczba wędkarzy
zrzeszonych w PZW

 Tyle medali zdobyli
reprezentanci PZW 

w sportach wędkarskich

Więcej na: www.pzw.org.pl

ok.

2 mln
ok.

630 
tys. 590

 Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek, ale także dyscyplina sportowa uprawiana na całym �wiecie.
Jest najbardziej masowym hobby w naszym kraju. Szacuje się, że wędkuje ponad 2 mln Polak�w.



Miejsce akcji
Miasto Orzysz, jezioro Orzysz



Orzysz to niewielkie miasteczko położone w południowo-wschodniej
części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

Turystów przyciągają olbrzymie kompleksy lasów (ponad 40%
powierzchni) oraz urocze szeroko rozlane wody jezior mazurskich (ok.
10% powierzchni). 

MIASTO ORZYSZ 
JEZIORO ORZYSZ



Jezioro Orzysz liczy 1070 ha, 
ma wyjątkowo urozmaiconą linię brzegową, 

a dzięki ograniczeniu połowów rybackich 
oferuje największe okazy tak pożądanych 

przez miłośników wędkarstwa gatunków ryb,
jakimi są szczupaki i okonie. Znajdą się tu

również: leszcz, płoć i lin.

Nie bez powodu
Orzysz nazywany jest

Wędkarskim Sercem Mazur



https://www.youtube.com/watch?v=nJ2m-L7gTKM


Szczupak
Esox lucius (łac)

Pike (ang) 
 

Min. wymiar 45 cm

Oko� 
Perca fluviatilis (łac) 

Perch (ang)
 

Min. wymiar 25 cm
 

Sandacz 
Sander lucioperca (łac) 

Pike perch (ang)
 

Min. wymiar 45 cm

Gatunki ryb
i ich minimalny wymiar



Hala sportowa
MOSiR Orzysz 
(część oficjalna)

Przystań na 
Jeziorze Orzysz

ul. Osiedle Robotnicze 11a,
Orzysz 12-250.



Marina Śniardwy
Resort&Spa
ul. Nowe Guty 36
Orzysz 12-250

Rezerwacje indywidualne:
tel. +48 602 480 448
rezerwacje@marinasniardwy.pl
www.marinasniardwy.pl

Hotel Park Ublik, 
www.ublik.pl; 
tel. +48 509 188 880

Dar Mazur 
www.darmazur.pl; 
tel. +48 530 876 729

Gościniec Kormoran
Wierzbiny 
www.facebook.com
/kormoranwierzbiny
+48 87 423 84 75

 Pensjonat Nowe Guty 
tel. +48 730 740 543

Panorama Nowe Guty 
www.masuren-
seenplatte.de; 
+48 507 037 414

Ośrodek Konferencyjno-
Noclegowy Perła 
www.perlaorzysz.pl;
tel. +48 501 639 989

Baza noclegowa
INNE POBLISKIE HOTELE (rezerwacje indywidualne):



Dostępne kanały
dystrybucji

Powierzchnia
reklamowa w
mediach PZW



instagram.com/pzworgpl
318 followersów

facebook.com/pzworgpl
60 tys. obserwujących

pzw.org.pl

 1,4 mln PV
 182 tys. UU

Portal związkowy daje 
możliwość zamieszczenia m.in.
artykułu sponsorowanego, banera
na stronie głównej itp.

[Obecnie trwa budowa nowej
strony internetowej] twitter.com/pzworgpl

747 obserwujących

youtube/pzworgpl
youtube/wiadomosciwedkarskie
27 400 subskrybentów

"Wiadomości Wędkarskie"
Magazyn drukowany

strona www.wiadomosciwedkarskie: 

FB: 33 458 użytkowników
IG: 2499 obserwujących

 + media WW:

       42 384 UU, 76 970 PV (dane maj 2021)

Mamy do dyspozycji cały ekosystem medi�w PZW:

Dysponujemy bazą 160 tys.
adresów mailowych -
użytkowników
zarejestrowanych na naszej
stronie, osób zapisanych do
newslettera

Mailing / wysyłka
newslettera

Media PZW
Media Polskiego Związku Wędkarskiego



Liczba odsłon (PV) 
na portalu www.pzw.org.pl 

(dane: maj 2021)

Liczba "polubień" 
strony @pzworgpl 

na Facebooku

60 tys. 1,4 mln 182 tys.
Liczba unikalnych 

użytkowników (UU)
na portalu www.pzw.org.pl

 (dane: maj 2021)

Nasze zasięgi

www.pzw.org.pl@pzworgpl @pzworgpl/pzworgpl



Dysponujemy bazą 160 tys. 
adresów mailowych - użytkowników

zarejestrowanych na naszej stronie lub
osób zapisanych do newslettera.

Mailing
- wysyłka

newslettera

Liczba  odbiorców 
newslettera

160 tys.



Stroje reprezentacji dają możliwość znakowania
w wybranych miejscach. 

Możliwość umieszczenia logo
sponsora/partnera/patrona 
 na stroju reprezentacji

Ilustracja poglądowa:



Powierzchnia reklamowa 
w hali MOSiR Orzysz
*oznaczona kolorem czeronym

W hali odbędzie się czę�� oficjalna MS: rejestracja
drużyn, biuro zawod�w, ceremonia otwarcia,
ceremonia zamknięcia, uroczysta kolacja.



 
 

sportpzw@zgpzw.pl
h.gadomska@zgpzw.pl

+ 48 501 155 091

Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do współpracy


