
                  FEDERACJA 
    ZWIĄZKÓW  ZAWODOWYCH               

            METALOWCY                             
 

    
          Warszawa, Bydgoszcz, 04.03.2016 

 
                         

X 
 OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY  W ĘDKARSKIE  

BRANŻY OPZZ  METALOWCY  
W  

WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 
 

BYDGOSZCZ, KANAŁ BYDGOSKI, 13 - 15.05.2016 
 
 
ORGANIZATORZY: 
Federacja Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie, 
Rada Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy związkowcy. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają drużynę wędkarską reprezentującą Waszą 
organizację do wzięcia udziału w X Branżowych Zawodach Wędkarskich w dyscyplinie 
spławikowej w dniach 13-15.05.2016  
 
 

O PUCHAR BRANŻY OPZZ METALOWCY 
 BYDGOSZCZ 2016 

 
 

 
W zawodach mogą brać udział reprezentacje Zakładowych Organizacji Związkowych 
członków: 
Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, 
Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, 
Federacji Związków Zawodowych Metalowcy 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 00-238 Warszawa, ul. Długa 29                                                        TEL/FAX (22) 635-31-38 NIP 526-025-15-75      
e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl  
NR KONTA BGŻ 19 2030 0045 1110 0000 0396 9100 
 
 
 



1. Cel zawodów. 

- propagowanie sportu wędkarskiego jako formy aktywnego wypoczynku, 

- integracja załóg zrzeszonych w branży Metalowców na drodze rywalizacji sportowej 

 

2. Termin i miejsce zawodów. 

- zawody odbędą się w dniu 14 maja 2016 na Kanale Bydgoskim w Bydgoszczy (poniżej regulamin 

zawodów) 

 

3. Uczestnicy. 

- członkowie PZW startują 3-osobowe drużyny, 

- drużyny przyjeżdżają w składach 3 lub 4-osobowych, 3 zawodników + kapitan, 

- w drużynach 3-osobowych zawodnicy spośród siebie wyznaczają kapitana 

 

4. Odpłatność. 

- za udział w zawodach drużyny wpłacają na konto: 

 

Bank BGŻ, nr konta 19 2030 0045 1110 0000 0396 9100 z dopiskiem „zawody wędkarskie 

Bydgoszcz 2016”  

 

- koszt od osoby wynosi 280 zł. 

Drużyny 3-osobowe – 840 zł, drużyny 4-osobowe – 1120zł. 

 

Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl do dnia 

25.04.2016 po dokonaniu wpłaty. 

 

5. Świadczenia. 

- w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie, 2 śniadania, catering na łowisku, 2 

kolacje, oraz opłaty startowe. 

 

6. Regulamin zawodów wędkarskich. 

 

• Zawody rozegrane zostaną wg Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego i Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego, 

• Zawody Zostaną zorganizowane w jednej cztero- godzinnej turze, w klasyfikacji indywidualnej 

i drużynowej. Skład drużyny – 3 seniorów. 

 

 

 

 

Charakterystyka łowiska. 

 

Kanał Bydgoski w Bydgoszczy przy ulicy Spacerowej na odcinku ulica Plażowa – Żywiecka. 

Szerokość łowiska ok. 30 metrów, głębokość od 1,80m do 2,5m. Linia brzegowa uregulowana. 

Występujące gatunki ryb: leszcz, płoć, karp, lin, okoń, jaź, karaś, ukleja. W trakcie zawodów 

może wystąpić śluzowanie kanału, co wiąże się z podnoszeniem i obniżeniem lustra wody, a 

także może zwiększyć się uciąg wody 2-8g.  
 

 

 

 

 



 

 

Program zawodów.  

 

Piątek – 13.05.2016  

20:30 -  odprawa kierowników drużyn, losowanie sektorów – Bursa nr 3 w Bydgoszczy, ul. 

Słoneczna 19. 

 

Sobota – 14.05.2016 

 

7:00 – Dojazd na łowisko 

 

7:30 – Odprawa kierowników drużyn w celu losowania list ze stanowiskami w sektorze 

 

8:00 – 8:30 – Dojście do stanowiska 

 

8:30 – I sygnał – wejście na stanowiska 

 

9:00 – II sygnał – 5 minut przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt 

 

10:20 – III sygnał nęcenie 

 

10:30 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 

 

14:25 – V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

 

14:30 – VI sygnał – koniec zawodów 

 

17:00 – Ogłoszenie wyników zawodów – Bursa ZSM nr 2 w Bydgoszczy, wręczenie nagród, 

pucharów i zamknięcie Mistrzostw. 

 

 

Przyjazd zawodników w dniu 13.05.2016 do godziny 18:30.  O godzinie 19:00 jest kolacja.  

W sobotę śniadanie od godziny 6:00. Po wręczeniu nagród i dyplomów kolacja ok. godziny 

19:00. W niedzielę śniadanie w godzinach 8:00 – 10:00. Po śniadaniu wyjazd uczestników. 

 

7. Nagrody. 

 

- zawodnicy drużyn, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchar i nagrody rzeczowe, 

- zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w swoich sektorach otrzymają puchar i nagrodę  

  rzeczową, 

- za złowienie największej ryby (decyduje waga) zawodnik otrzyma puchar i nagrodę rzeczową, 

- za złowienie największej ilości ryb (decyduje łączna waga wszystkich złowionych ryb) zawodnik  

  otrzyma puchar i nagrodę rzeczową 

 

8. Zakwaterowanie. 

 

Bursa nr 3  w Bydgoszczy, ulica Słoneczna 19, tel. 52/373-40-29, 52/373-59-58 

http://www.bursa3bydgoszcz.pl/ 

 

 



9. Informacje dodatkowe. 

 

- sekretariat zawodów będzie usytuowany na łowisku przy Kanale Bydgoskim u zbiegu ulic 

Spacerowej i Ślesińskiej , 

-  w załączeniu mapka z dojazdem z miejsca zakwaterowania na łowisko, 

- odległość z Bursy na łowisko to ok. 2km,  

- dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać u Koleżanki Małgorzaty Łabody pod nr 

tel. 723-05-07-05. 
 

        

Ze związkowym pozdrowieniem 

       Przewodniczący FZZ Metalowcy 

       Romuald Wojtkowiak 

 
 

 
Dojazd z Bursy na łowisko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


