
 

 
Uprzejmie informujemy,  

że 
 KOŁO GARNIZONOWE SKALAR  

na zlecenie Zarządu Okręgu PZW w Toruniu  
organizuje  

Otwarte Mistrzostwa Okręgu  
w wędkarstwie Gruntowym (FEEDER) w ŁASINIE 

 
w dniach  

w dniach 11.05 – 12.05.2019r. 
 

1.    Ranga zawodów: Mistrzostwa Okręgu  

(Zawody zaliczane do punktacji  LIGII KUJAWSKO-POMORSKIEJ). 

2.    Szczegółowe przepisy dotyczące zawodów: 

Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi ZOSW.  

W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają w kolejności: 

 Członkowie Okręgu PZW w Toruniu; 

 Członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy; 

 Członkowie Okręgów PZW   
 

Zawodnicy winni posiadać aktualne opłaty PZW. 
Na Mistrzostwach, po uzgodnieniu z uprawnionym do rybactwa na wodzie na której są one 
rozgrywane, do punktacji zaliczane się ryby z zachowaniem wymiarów i okresów  
ochronnych podanych na odprawie.  

3.    Teren zawodów:  

Jezioro Łasin Duży 

Gatunki ryb dominujące w jeziorach to: płoć, okoń, leszcz, krąp, karaś, lin, karp 

4.    Sprawy organizacyjne:  

Baza zawodów mieścić się będzie w Łasinie na przystani PZW po lewej stronie 

mostu. 

Organizator zapewnia opłaty za wędkowanie w dniach rozgrywania zawodów. 

Zgłoszenie SMS i Tel. 607 841 255 Obowiązkowe z podaniem 

Okręgu i Koła do dnia 30.04.2019r.  

Po tym terminie zgłoszenie nie będą przyjmowane 

Opłata cateringowa wynosi 60 zł. od zawodnika za 2 tury i uiszczana 

będzie w sekretariacie zawodów przed zawodami. 

5.    Imienny skład Głównej Komisji Sędziowskiej:  
 

 sędzia główny      – Jan Jabczyński 

 z-ca sędziego głównego    – Marian Gałek 

 sędzia sekretarz     – Grzegorz Kalinowski 



6.    Oficjalny Sponsor.   
 

 

WWW. polandfishing.pl 

PolandFishing S.C,  

ul. Lewakowskiego 2a 

35-119 Rzeszów  

7.    Harmonogram godzinowy :  

 
PROGRAM: 

 
 

11.05 i 12.05.  2019 r. (sobota i niedziela ) 

 

Godz. 07,00 – 7,30  -  Zapisy (będą sprawdzane karty wędkarskie, opłaty    
            uprawniające do wędkowania),  
                  
            07,30    -  Losowanie stanowisk. Przemieszczenie zawodników przed  
                            wylosowane stanowiska. 
            08,00    -  I sygnał - wejście na stanowiska /na 90 min. przed        
                             rozpoczęciem zawodów/; 
  08,20    -  II sygnał – na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;   
        do  08,40  -  Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt  
             
            09,20    -  III sygnał – nęcenie /na 10 min. przed rozpoczęciem zawodów/;                                                
            09,30    -  IV sygnał – rozpoczęcie zawodów; 
            14,25    -  V sygnał  - do zakończenia zawodów pozostało 5 minut; 
            14,30    -  VI sygnał  - zakończenie zawodów. 
 15,00    -  Posiłek   
 15,45    - Ogłoszenie wyników tury 
Niedziela  
16,15   - zakończenie zawodów 

 

Ze względów Organizacyjnych organizator zastrzega, że rozkład godzinowy może ulec 

weryfikacji. 

 

 

 




