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Komunikat zawodów o tytuł  

„Mistrza Polski w Trójboju Wędkarskim” 

Dolina Charlotty Resort & SPA i Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Słupsku uprzejmie informują, że w dniach 21-22.09.2019 r. odbędą się towarzyskie zawody  o 

tytuł  „Mistrza Polski w Trójboju Wędkarskim 2019”. Zawody zostaną rozegrane w trzech 

dyscyplinach: spławikowa, spinningowa i gruntowa (feeder). Nagradzane będą rozgrywki w 

poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji łącznej. We wszystkich kategoriach w  

przypadku tej samej ilości punktów za ryby u dwóch lub więcej zawodników o wyższym 

miejscu decyduje długość największej ryby. W klasyfikacji ogólnej: przy równej ilości 

punktów sektorowych decyduje suma punktów za złowione ryby, a jeśli i ta jest taka sama, 

wtedy decyduje najdłuższa złowiona ryba. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin zdobędą 

tytuł „Mistrz Doliny Charlotty 2019”. Przed rozpoczęciem wędkowania w każdej z dyscyplin 

o zasadach wędkowania przypomni Sędzia Główny. Sędzią Głównym Trójboju będzie sędzia 

klasy krajowej kol. Józef Janowski.  

1. Termin zgłoszeń udziału w zawodach upływa w dniu 19.09.2019 r., po tym terminie 

zgłoszenia nie będą przyjmowane, ze względu na ograniczoną ilość miejsc do 50 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zawody zostaną rozegrane w trzech dyscyplinach: spławikowa, spinningowa  

i gruntowa (feeder). Nagradzane będą rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach  

oraz w klasyfikacji łącznej. W każdej dyscyplinie łowimy na jedną wędkę. 

3. Opłatę startowa wynosi 180 zł. Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty 

startowej w ciągu 14 dni od momentu dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż do 

19.09.2019 r.. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Wpłaty 

należy dokonać na konto Alior Bank SA 58 2490 0005 0000 4530 8109 3269 . W 

ramach opłaty startowej zawarte są :  dyplomy, nagrody, posiłek dla zawodników, 

opłata sędziów i inne koszty organizacyjne. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY              POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA 

4. Łowisko – stawy w Dolinie Charlotty, ryby występujące w łowisku i ich wymiary 

ochronne powyżej których ryby będą zaliczane do punktacji: amur(b/w), jesiotr(b/w), 

karp(30 cm), leszcz(b/w), karaś(b/w), szczupak(45 cm), sandacz(45 cm), okoń(18 cm), 

płoć(b/w). 

5. Zasady rozgrywania zawodów – zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPIBvljapnBgeHt0akP4FoODayfMiXyI4Zz230OzcHmX6NHg/viewform?usp=sf_link
http://uploadfile.pl/pokaz/1750563---2gck.html


indywidualnej na żywej rybie, w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej oraz 

gruntowej (feeder). Obowiązuje punktacja: w spławikowej i gruntowej (feeder) - 

wagowa, a w spinningowej długościowa. W dyscyplinie gruntowej (feeder) liczyć się 

będzie łączna ilość punktów za wagę złowionych ryb w obydwu sektorach. W 

dyscyplinie spinningowej liczyć się będzie łączna ilość punktów za długość 

złowionych ryb we wszystkich turkach. 

6. Miejsce zbiórki – parking – restauracji Gościniec Dolina Charlotty 

7. Nagrody: 

Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji Generalnej otrzymają nagrody o wartości:  

I miejsce: 2000zł 

II miejsce: 1500zł 

III miejsce: 1000zł 

IV miejsce: 800zł 

V miejsce: 600zł 

VI miejsce: 400zł 

 

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych dyscyplinach otrzymają: 

I miejsce: 1000zł  

II miejsce: 750zł 

III miejsce: 500zł 

Harmonogram zawodów: 

21.09.2019 (sobota) 

7.30 – 7.40 rejestracja zawodników 

7.40 – 7.50 losowanie stanowisk 

7.50 – 7.55 otwarcie zawodów 

7.55 – 8.15 przejście na stanowiska 

8.15 – 9.00 przygotowanie do wędkowania 

9.00 – 9.10 nęcenie 

9.10 – 12.10 zawody w dyscyplinie spławikowej 

12.10 – 12.45 ważenie ryb na stanowiskach 

13.30 – 14.30 posiłek i praca komisji sędziowskiej 

14.30 -14.45 losowanie stanowisk zawodów spinningowych 

14.45 – 15.00 dojście na stanowiska 

15.00 – 15.30 spinningowanie na stanowiskach 

15.30 – 15.40 zmiana stanowisk 

15.40 – 16.10 spinningowanie na stanowiskach 

16.10 – 16.20 zmiana stanowisk 

16.20 – 16.50 spinningowanie na stanowiskach 

16.50 – 17.00 zmiana stanowisk 

17.00 – 17.30 spinningowanie na stanowiskach 

17.30 – 17.40 zmiana stanowisk 

17.40 – 18.10 spinningowanie na stanowiskach 

18.10 – 19.00 praca komisji sędziowskiej 

19.00 kolacja grillowa 

22.09.2019 (niedziela) 
7.00 – 7.05 zbiórka zawodników 

7.05 – 7.30 losowanie sektorów i stanowisk w dyscyplinie gruntowej (feeder) 

7.30 – 8.00 dojście na sektory i stanowiska 

8.00 – 8.50 przygotowanie do wędkowania 

8.50 – 9.00 nęcenie zanętą ciężką 



9.00 – 10.30 pierwsza część tury gruntowej (feeder) 

10.30 – 11.00 ważenie ryb na stanowiskach 

11.00 – 11.30 zmiana sektorów i stanowisk 

11.30 – 12.20 przygotowanie do wędkowania 

12.20 – 12.30 nęcenie zanętą ciężką 

12.30 – 14.00 druga część tury gruntowej (feeder) 

14.00 – 14.30 ważenie ryb na stanowiskach 

 

 

14.30 – 15.30 praca komisji sędziowskiej 

ok. 15.30 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów. 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie 

zawodów. 

v-ce prezes ds.sportu ZO PZW w Słupsku 

                                                                                                      (-) Stanisław Szymański 

 


