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KOMUNIKAT nr 1 

Mistrzostw Okręgu PZW w Radomiu 

w wędkarstwie morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne 

Łeba, 09-10 marca 2019 r. 

 

 

          Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu zawiadamia, że w dniach 09-10 marca 

2019 r. (sobota, niedziela) odbędą się Mistrzostwa Okręgu PZW w Radomiu w wędkarstwie 

morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. 
 

 Informacje szczegółowe: 
 

 Zawody rozegrane zostaną w 2 turach trwających w przybliżeniu 10 godzin/turę. 

 Koszty indywidualnego startu w zawodach w całości pokrywają uczestnicy. 

 

 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu zawodnika decyduje kolejność 

zgłoszenia wraz z dokonaną opłatą startową (300 zł) do Biura Z.O., ul. Bławatna 6a, Radom, 

lub na konto Z.O. 

 

Zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą do osiągnięcia limitu osobowego, tj. 30 

zawodników. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.                     

 W przypadku większej ilości zainteresowanych (min. 10 osób) istnieje możliwość 

rezerwacji kolejnej jednostki. 

 Koszt uczestnictwa w zawodach – 300 złotych, obejmuje:  

 opłata za kuter– 150zł x 2 = 300 zł 

 opłata startowa nie obejmuje pozostałych kosztów uczestnictwa, tj. noclegi, wyżywienie, 

dojazd i inne. 

 uczestnicy zawodów organizują zakwaterowanie we własnym zakresie, 

 

Opłatę startową (300 zł) należy wpłacić w Biurze Z.O., lub na konto: 

 

PEKAO SA O/Radom 38-1240-5703-1111-0000-4905-5674 

 
1. Organizacja zawodów: 

08.03.2019 r. 

 

-  przyjazd do Łeby 

-      godz.18
00 

         -   Oficjalne otwarcie zawodów, przyjmowanie     

zgłoszeń, 

                  -    odprawa techniczna,                  

        (Dom Wczasowy „Stratos”, ul. Kościuszki 13 – Biuro 

Zawodów), 
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09.03.2019 r. 

 

- godz.05
45

   - zbiórka zawodników na nabrzeżu portowym 

przy  

                                                                                   kutrach,  

- godz.06
00

               -           wyjście kutrów w morze na łowisko, 

- ok. godz.08
00

 – 14
00

              -           zawody wędkarskie, 

- ok. godz.14
00

 – 16
00

  - powrót do portu, mierzenie ryb, 

 

10.03.2019 r.  

- godz.05
45

   - zbiórka zawodników na nabrzeżu portowym 

przy  

                                                                                   kutrach,  

- godz.06
00

               -           wyjście kutrów w morze na łowisko, 

- ok. godz.08
00

 – 14
00

              -           zawody wędkarskie, 

- ok. godz.14
00

 – 16
00

  - powrót do portu, mierzenie ryb, 

- około godz.   –  18
00

                -         ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie.            

(Dom Wczasowy „Stratos”, ul. Kościuszki 13 – 

Biuro Zawodów). 

 

UWAGA !!! 

 

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wypłynięcie jednostek z portu, organizator zastrzega sobie prawo odwołania 

zawodów, bądź przełożenia ich na inny termin. 

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wszystkim uczestnikom zostanie 

zwrócone wpłacone wadium.  

 

2. Regulamin zawodów.  

 Zwycięzca zawodów otrzymuje prawo startu w XXXVII Mistrzostwach Polski 

Darłowo 09-12 maja 2019 r., za pełną odpłatnością Okręgu PZW w Radomiu. 

 Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2 i 3 (lub kolejni, w przypadku ich rezygnacji) 

otrzymują prawo startu w XXXVI Mistrzostwach Polski Darłowo 09-12 maja 

2019 r. z opłatą startową pokrytą przez Okręg PZW w Radomiu. 

 Zwycięzcy uhonorowani zostaną medalami i pucharami, za miejsca 1 – 3   

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu 

Wędkarskiego obowiązującymi od stycznia 2019 r. 

 W zawodach prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna. 

 

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego  

Okręgu Radomskiego. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację członkowską z opłaconą 

składką członkowską i okręgową na 2019 r., kartę wędkarską oraz dowód osobisty lub paszport,  

jest to warunek niezbędny do dopuszczenia zawodnika do startu w Mistrzostwach Okręgu. 
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3. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: 

 

Sędzia Główny   -          Kol. Andrzej Lipiński, 

Zastępca Sędziego Głównego      -         Kol. Jan Boruch. 

 

 
 

4. Biuro zawodów. 

 

Dom Wczasowy „Stratos”, ul. Kościuszki 13, Łeba   

UWAGA !!! 

Organizator nie zapewnia: 

- transportu z Radomia do Łeby, 

- zorganizowanych treningów, 

- zorganizowanych noclegów, 

- wyżywienia dla uczestników. 

 

5. Przepisy szczegółowe zamieszczone są w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego - 

Regulamin zawodów w wędkarstwie morskim”, dostępne na stronie internetowej: 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2019_cz_ii6_morskie.pdf 

 

6. Informacje końcowe. 

- Mierzenie ryb odbywa się w czasie powrotu kutrów do portu. 

- Protesty związane z połowami w turze składa się Sędziemu Głównemu poprzez 

sędziego sektorowego, w czasie 15 min. po zakończeniu mierzenia ryb. 

- Odwołania od decyzji Sędziego Głównego składa się po wpłaceniu wadium w 

wysokości 200 zł., nie później jednak niż pół godziny po powrocie kutra z morza. 

- Komisja Odwoławcza wszelkie powstałe protesty rozpatrywać będzie w Biurze Zarządu 

Okręgu PZW w Radomiu. 

 

7. Klasyfikacja ryb i wymiary ochronne: 

 
1. Belona 40 cm, limit 10 szt.  

2. Czarniak 37 cm  

3. Dorsz 37 cm  

4. Gładzica, stornia, zimnica 26 cm  

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/2983/cms/szablony/25221/pliki/zosw2019_cz_ii6_morskie.pdf
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5. Łosoś, troć 61 cm, limit 2 szt. łącznie  

6. Makrela 31 cm  

7. Pstrąg tęczowy 40 cm  

8. Skarp (turbot) 31 cm  

9. Witlinek 24 cm  

 

- Pozostałe gatunki ryb nie będą klasyfikowane. 

 

 

8. Wypływamy na kutrach: 

Missisipi 

Alvan 
 

Informacje dodatkowe: p. Daniel Kowalski 608 404 785 
 

 

 

 

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y .  

Okręgowy Kapitanat Sportowy 
 

 

 


