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XIII 

       MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

BRANŻY PRZEMYSŁ OPZZ 

FEDERACJI METALOWCÓW I HUTNIKÓW w Polsce  

       KROTOSZYN,  JEZIORO ODRZYKOWSKIE  (BŁONIE)  7 - 9  CZERWCA 2019 R. 

 

ORGANIZATORZY 

                             Federacja Związku Zawodowego  ,, METALOWCY  i  HUTNICY” w  Polsce   

                             Mahle  Polska  Sp. z o.o.  Krotoszyn           

                             Związek Zawodowy „ METALOWCY ” Mahle Polska Krotoszyn 

                                                                       

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, związkowcy. 

Organizatorzy  serdecznie  zapraszają  drużyny  wędkarskie reprezentujące Wasze Organizacje                          

do wzięcia udziału w XII Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym Branży Przemysł OPZZ i 

Federacji Związków Zawodowych Metalowcy i Hutnicy w Polsce w dniach  07 – 09 czerwca 2019 r. 

 

W zawodach mogą brać udział;  
Reprezentacje Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszone w Federacjach tworzących Branżę 

Przemysł OPZZ  

 

Cel zawodów: 

- propagowanie sportu wędkarskiego jako formy aktywnego wypoczynku, 

- integracja związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych „Metalowców i   

   Hutników” w Polsce, 

- wymiana doświadczeń – nie tylko wędkarskich. 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 

Zawody odbędą się w dniu 8 czerwca 2019 r. na Jeziorze  Odrzykowskim   (Błonie) w 

Krotoszynie. 

 

2. Uczestnicy: 

- drużyna składa się z 3 osób członków PZW, 

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

- w drużynach 3 osobowych zawodnicy wyznaczają kapitana spośród siebie. 

- konieczne jest podanie nr PESEL i adresu zamieszkania uczestników zawodów  

 ( dane wyłącznie dla ubezpieczenia  zbiorowego ) 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/OPZZ_logo.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/All-Poland_Alliance_of_Trade_Unions&docid=jULr7I47Mmzb-M&tbnid=iJctgFYhHRDvJM:&w=105&h=104&bih=710&biw=1536&ved=0ahUKEwi6-7GoqvXPAhUHWCwKHf2FAR0QMwhKKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
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3. Odpłatność: 

- drużyna 3 osobowa 900 zł 

- drużyna 4 osobowa 1200 zł 

- za udział w zawodach drużyny wpłacają na konto: 

   SGB BS Krotoszyn 62 8410 0003 2001 0003 5477 0002  w tytule przelewu wpisać  

   Składka  wspierająca  zawody wędkarskie 

- po dokonaniu wpłaty zgłoszenia drużyny drogą elektroniczną na adres    

   krzysztof.francik@pl.mahle.com   do dnia 31 maja 2019 r 

- ze względu na ograniczoną ilość stanowisk do 15 drużyn liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

4. Świadczenia 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, 2 śniadania, catering na 

łowisku, 2 obiadokolacje i opłaty łowiskowe. 

 

5. Regulamin zawodów 

- zawody rozegrane zostaną wg Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego i Regulaminu  

   Amatorskiego Połowu Ryb PZW 

- zawody zostaną zorganizowane w jednej 4-godzinnej turze w klasyfikacji indywidualnej 

   i drużynowej, skład 3 – seniorów 

- wyniki drużynowe liczone będą wg punktacji sektorowej. 

- zważone ryby pozostają w siatkach w wodzie do sygnału sędziego sektorowego. 

 

6. Charakterystyka łowiska 

       Zbiornik o powierzchni ponad 8 ha u zbiegu ulic Sportowa, Wiśniowa i Stawna. 

       Linia brzegowa uregulowana. Głębokość od 0,5 do 1,3 m. 

       Rybostan: przeważa duża płoć, ponadto leszcz, karaś sr, lin, karp, jaż, wzdręga 

       Jest dojazd samochodem na wszystkie stanowiska 

       Rybostan: ryby dominujące; płoć, leszcz, karaś srebrzysty, 

                          występują; lin, karp, sandacz, szczupak,  jaź, okoń i jazgarz. 

      Wymiary ochronne: zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

       W przypadku pytań dotyczących łowiska i rybostanu informacji udzieli                                                  

       Ferdynand Woźny   tel:   606 288 646. 

Program zawodów 

Piątek 07.06.2019  - obiadokolacja o 19
00  

                                   - odprawa kapitanów drużyn 20
00 

– sprawdzenie stanu osobowego drużyn. 

 

Sobota 08.06.2019 -  7
00 

dojazd na łowisko 

                                   -  7
30 

losowanie stanowisk 

      - 8
00 

 dojście na stanowiska 

                             - 8
30 

 I sygnał  - wejścia na stanowiska 

                                   -  9
00 

 II sygnał – 5 min przed kontrolnym sprawdzeniem zanęt 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/OPZZ_logo.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/All-Poland_Alliance_of_Trade_Unions&docid=jULr7I47Mmzb-M&tbnid=iJctgFYhHRDvJM:&w=105&h=104&bih=710&biw=1536&ved=0ahUKEwi6-7GoqvXPAhUHWCwKHf2FAR0QMwhKKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
mailto:krzysztof.francik@pl.mahle.com
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                                   - 10
20 

III sygnał – nęcenie 

                                   - 10
30 

IV sygnał – początek zawodów 

                                   - 14
25 

V sygnał – 5 minut do końca zawodów 

                                   - 14
30 

VI sygnał – koniec zawodów  

                                   - 14
35 

ważenie ryb 

                                   - 15 
00 

catering na łowisku 

                                   - 18
00 

ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i upominków i    

                                              zamknięcie zawodów 

Niedziela 09.06.2019 do południa – wyjazd do domu 

7. Upominki 

 Zawodnicy drużyn, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchar i upominki rzeczowe, 

 Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w sektorach otrzymają pamiątkowe puchary i 

upominki rzeczowe 

 Za złowienie największej ryby (waga) puchar i nagroda rzeczowa 

 Za najlepszy wynik indywidualny (waga) puchar i upominek rzeczowy 

 

8. Zakwaterowanie.   

* Hotel „Krotosz” ulica Mickiewicza 44 w Krotoszynie 

       * obiadokolacja w piątek 07.06 i śniadania w sobotę i niedzielę 08 i 09.06 też ,,Krotosz’’ 

       * kolacja i podsumowanie imprezy w plenerze - grzybku. 

                        

9. Informacje dodatkowe. 

- sekretariat zawodów usytuowany na łowisku w ośrodku Relax od ulicy Sportowej 

- zakwaterowanie w odległości  1km 

- dodatkowe informacje dotyczące zawodów: Krzysztof Francik 608 886 900 

- w piątek jest możliwość przeprowadzenia treningu ( bez przechowywania ryb w siatkach i    

  obowiązuje wcześniejsze  zgłoszenie mailowe  krzysztof.francik@pl.mahle.com                                           

   lub telefoniczne z podaniem    nazwisk uczestników) 

  
             Mapa dojazdu  (ctrl + lewy przycisk myszy)  

                                                                                                                       W imieniu Organizatora 

                                                                                                                            Krzysztof  Francik 

                                                                                                                            Maciej       Ratajczak 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/OPZZ_logo.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/All-Poland_Alliance_of_Trade_Unions&docid=jULr7I47Mmzb-M&tbnid=iJctgFYhHRDvJM:&w=105&h=104&bih=710&biw=1536&ved=0ahUKEwi6-7GoqvXPAhUHWCwKHf2FAR0QMwhKKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
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