
KOMUNIKAT NR 2 

I UCZNIOWSKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

Rzeka Odra-  12-13 czerwca 2021 r. 

W Mistrzostwach mają prawo udział brać uczniowie szkół z terenu całej Polski, posiadający aktualną 

legitymację szkolną, pisemną zgodę rodzica na udział w imprezie oraz wniesioną opłatę za udział w niej ( nie 

dotyczy zgłaszanych przez SRS). 

I. Warunki uczestnictwa : w zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski:  

W Gr. I- urodzeni w roku 2008 i młodsi (ID), w Gr.II- urodzeni w latach 2006- 2007 (IMS) oraz  

w latach 2001- 2005 (L). 

II. Termin i miejsce zawodów : 12-13 czerwca 2021r. (sobota- niedziela) Opole, Rzeka Odra 

- miejsce zbiórki- międzywale k/ Hydromontu 

- miejsce zjazdu z ulicy Wrocławskiej k/ mostu na Kanale Ulgi zostanie oznakowane 

- łowiska zastępcze: Stawy Duży i Mleczny w Biestrzynniku 

III. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń :formularz zgłoszeniowy na e-mail: 

mistrzostwapolski1@wp.pl do 6 czerwca  2021 r., wraz ze skanem dowodu wpłaty 100 zł. za 

udział w imprezie ( nie dotyczy wyłącznie uczniów zgłaszanych przez SRS). 

IV. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji: Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne (open  

i SRS) w każdej z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych 

dziewcząt  w każdej kategorii wiekowej (ID, IMS, L). 

V. Organizator oraz sponsor imprezy: Rada ds. Młodzieży ZG PZW, Zarząd Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”. 

VI. Koszty uczestnictwa: udział w imprezie jest bezpłatny wyłącznie dla zgłoszonych przez SRS. 

Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą w imprezie na koszt własny. 

VII. Charakter łowiska:. Rzeka o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu o średniej głębokości 1,5-2,5 

m. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, krąp, jaź, kleń okoń, ukleja. 

VIII. Zasady przeprowadzenia imprezy : Zawody  przeprowadzone będą zgodnie              

z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

(http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły 

podstawowe) oraz 11,5 m (szkoły ponadpodstawowe)  z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega 

sobie prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów. 

IX. Program imprezy:   

Dzień I- sobota 

  10.00    - otwarcie biura zawodów, 

  10.00-12.00 - zapisy uczestników w biurze zawodów, weryfikacja uprawnień do wędkowania,    

                                               legitymacji szkolnych, zgód rodziców na udział w mistrzostwach oraz deklaracji  

                                               antycovidowych, 

                   12.00                 - oficjalne otwarcie imprezy, 

                   12.15-12.30      - losowanie stanowisk, 

  12.30- 12.45 - rozejście się na stanowiska, 

  12.45      - I sygnał- wejście na stanowiska, 
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                   13.45                 - II sygnał- 5 minut do kontroli zanęt i przynęt, 

  14.35  - III sygnał- nęcenie zanętą ciężką, 

  14.45  - IV sygnał – początek łowienia, 

  17.40  - V sygnał- 5 minut do końca  zawodów, 

  17.45  - VI sygnał- koniec zawodów, 

  17.45-18.45 - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej, 

  18.15- 18.45 - posiłek, 

  18.45              - ogłoszenie wyników I tury. 

 

Dzień II- niedziela 

 

  

                   7.00  - zbiórka uczestników, 

                   7.00-7.15           - weryfikacja obecności uczestników w II turze. 

                   7.15-7.30           - losowanie stanowisk, 

  7.30-7.45           - rozejście się na stanowiska, 

  7.45  - I sygnał- wejście na stanowiska, 

                    8.45                  - II sygnał- 5 minut do kontroli zanęt i przynęt, 

  9.35              - III sygnał- nęcenie zanętą ciężką, 

  9.45              - IV sygnał- początek łowienia, 

  12.40              - V sygnał- 5 minut do końca zawodów, 

                   12.45                 - VI sygnał- koniec zawodów, 

                   12.45-13.45     - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej, 

                   13.15- 13.45    - posiłek, 

                   13.45-14.15      - ogłoszenie wyników mistrzostw, wręczenie nagród, zamknięcie imprezy. 

 

X. Skład Komisji Sędziowskiej: 

- Sędzia Gł. Kol. Chwastek Krzysztof- Sędzia Klasy Krajowej PZW 

- Z-ca Sędziego Gł.-Miś Wiesław- Sędzia Klasy Krajowej PZW 

- Z-ca Sędziego Gł.- Przedstawiciel SZS „ Opolskie” 

- Sędzia Sekretarz- Rudnicki Krzysztof- Sędzia Klasy Krajowej PZW 

- Sędzia Sektorowy- Żak Antoni- Sędzia Klasy Krajowej PZW 

- Sędzia Sektorowy- Malinowski Jerzy- Sędzia Klasy Krajowej PZW 

- Sędzia Sektorowy- Kołodziej Leszek- Sędzia Klasy Krajowej PZW     

 

XI. Numery kontaktowe do potencjalnych miejsc noclegowych: 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „ Niezapominajka” w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu 

ul. Torowa 9 

46-020 Opole 

Tel. 77 454 28 55 

 

 

 



 

- Schronisko Młodzieżowe w Opolu 

ul. Osmańczyka 20 

45-027 Opole 

tel. 77 454 32 37 

 

- Ośrodek Wypoczynkowy „ Jowisz” 

ul. Harcerska 2 

46-045 Turawa 

tel. 77 421 21 77 

 

- Ośrodek Wypoczynkowy „Jowisz” 

ul. Spacerowa 

46-045 Turawa 

tel. 696 785 821 

 

- Ośrodek Wypoczynkowy „ Wodnik” 

ul. Cicha 1 

46-045 Turawa 

tel. 77 421 22 38 

 

- Ośrodek Wypoczynkowy  „Peters” 

ul. Spacerowa 2 

46-045 Turawa 

tel. 728 379 125 

 

XII. Postanowienia końcowe: 

 W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na Kanale Ulgi, zawody 

mogą zostać przeniesione na wodę rezerwową ( Stawy Duży i Mleczny w Biestrzynniku). Komunikat 

informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole najpóźniej w przeddzień zawodów,  

w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych zawodów do jednej tury. 

Obowiązywać będą aktualne przepisy sanitarne dot. pandemi. 

Wiesław Miś 

Prezes ZO PZW w Opolu                                          


