
Kapitanat Sportowy Koła PZW przy WSK Kalisz serdecznie zaprasza na: 
VI OTWARTE ZAWODY SPINNINGOWE Z  ŁODZI  

 
 
 

 
Data zawodów: - 22.10.2022 
Miejsce zawodów: - Zbiornik Zaporowy Murowaniec, gm. Koźminek 
Prawo startu: - mają wszyscy wędkarze Okręgu w Kaliszu, którzy na czas zawodów utworzą teamy ( 
drużyny dwu-osobowe ). Ze względu na powierzchnię zbiornika może wystartować maksymalnie 30 teamów ( łodzi ). 
Decyduje kolejność zgłoszeń. ( zgłoszenie zostaje potraktowane jako przyjęte po wpłynięciu opłaty w n/w punktach). 
Zasady Sportowe: - Zawody rozegrane zostaną z łodzi zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 
(zawody spinningowe pkt 3.1.3 – Wariant 3 – Teamy ) na żywej rybie, w klasyfikacji teamów. Tura 5-cio godzinna. 
Nagrody: - Puchary dla pierwszych trzech drużyn, upominki, dodatkowa nagroda rozlosowane wśród startujących. 
Zbiórka uczestników: - 22.10.2022 przed stanicą Koła WSK Kalisz. Wodowanie łodzi - wyznaczone miejsce przy 
stanicy oraz w miejscu wodowania łodzi wg załączonej mapy. Parking dla samochodów i przyczep na terenie stanicy 
Koszt uczestnictwa: - 120 zł od teamu - dobrowolna wpłata na sport „Spinningowy Puchar Zębacz Murowańca". 
Zgłoszenia: do 18.10.2022 należy zgłosić teamy (drużyny dwu-osobowe) z podaniem nazwisk zawodników w sklepie 
Tołpyga (3 – go maja), Nemo (Częstochowska 46) , Monster Carp (Elektryczna 1) 
  
Wszelkie informacje i zapytania: Przemysław Górka tel.: 693680092 
, 
Minutowy program zawodów: 
7:00 – 7:45 – wodowanie łodzi 
7:45 – 8:00 – potwierdzenie startu w sekretariacie 
8:00 – 8:30 – odprawa sędziowska - losowanie 
8:30 – 9:00 – wypłynięcie na stanowiska 
9:00 - 14:00 – zawody /5 godzin/ 
14:30 – podsumowanie, nagrodzenie pucharami i upominkami, posiłek 
 

UWAGA: 
1.      Przypominamy, że zgodnie z "Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego" uczestnicy zawodów są zobowiązani 
do przebywania w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego 
zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. 
2.      Dopuszcza się używanie silników elektrycznych i echosond. Minimalna długość łodzi 2,6m. Każda łódź 
obowiązkowo powinna być wyposażona w kapoki oraz ciężarek do kotwiczenia łodzi. Dopuszcza się wędkowanie z 
pontonów z twardą podłogą. 
3.      Przy wsiadaniu do łodzi preferuje się posiadanie kaloszy lub woderów 
4.      W przypadku nie przybycia zgłoszonej ekipy, wniesione opłaty nie będą zwracane. 
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