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     Do wędkarzy  
 

         GMIN STOWARZYSZONYCH  

                                                         w LOKALNEJ GRUPIE RYBACKIEJ Stowarzyszenie „SIEJA: 

                                                         Barlinek, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka,    

                                                         Marianowo, Przelewice, Pyrzyce, Stargard, Warnice, Węgorzyno 

      

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWODÓW WĘDKARSKICH  1.09.2013 

 
Uprzejmie informujemy, ze na zlecenie Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” z 

siedzibą w Marianowie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie– organizuje II Zawody 

Wędkarskie o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja”. 

Zawody odbędą się w dniu 1 września 2013 r. na zbiorniku Sicina w Pyrzycach. W zawodach 

mogą startować 3-6-osobowe drużyny (do punktacji będą brane pod uwagę wyniki 3 najlepszych 

zawodników z drużyny) z gmin członkowskich Stowarzyszenia „Sieja”. Dopuszcza się zgłoszenie kilku 

drużyn z jednej gminy. 

 

Okręg PZW Szczecin nie pokrywy kosztów dojazdu na zawody. 

 

Drużyny (imiona i nazwiska) można zgłaszać drogą mailowa do 30 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00 na 

adres mailowy: biuro@pzwszczecin.com 

 

P R O G R A M  II Spławikowych Zawodów Wędkarskich  

o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja”. 

1.09.2013r.  Pyrzyce – zbiornik wodny PZW Sicina 

do godz. 9:00   - zbiórka zawodników przy zbiorniku nr 1 (wiata główna - „Szczupakówka”) 

9:00 – 10:00     - poczęstunek 

                     - przywitanie gości przez przedstawicieli LGR „Sieja” oraz organizatora zawodów.  

                    - losowanie stanowisk  

                    - wręczenie upominków   

                    - odprawa sędziowska  

10:00 – 10:55    - dojście do stanowiska i przygotowanie do łowienia 

10:55 – 11:00    - nęcenie 

11:00 – 14:00    - łowienie ryb 

14:00 – 15:00    - ważenie ryb (po zważeniu ryby w stanie żywym wracają    do wody) 

14:30 – 16:00    - gorący posiłek dla wszystkich uczestników  

        16:00  - ogłoszenie wyników w klasyfikacji indywidualnej zawodników i gości oraz 

drużynowej. Wręczenie pucharów oraz upominków dla zwycięzców  

             16:30      - zakończenie zawodów 

 

Organizator:  Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie „Sieja” 
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R E G U L A M I N 
 

II Spławikowych Zawodów Wędkarskich  

o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja”  

w dniu 01.09.2013r. w Pyrzycach na zbiorniku PZW Sicina 

 

Zawody organizowane są na zlecenie LGR Stowarzyszenie „Sieja” w Marianowie przez 

Okręg Polskiego związku Wędkarskiego w Szczecinie.  

W zawodach prawo startu mają 3-6 osobowe drużyny z 12 gmin należących do LGR 

Sieja. Dopuszcza się zgłoszenie dwóch 3-osobowych drużyn z jednej gminy a w przypadku 

mniejszej ilości zgłoszeń do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00, realizator usługi ( PZW 

Szczecin) może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości drużyn z jednej gmin . 

 

Zawody rozgrywane będą jako 1 turowe w dwóch sektorach: sektor zawodników i sektor 

gości, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego na wodach PZW: 

 połów na 1 wędkę spławikową (ilość wędek na stanowisku dowolna); 

 obowiązek posiadania siatek do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym, które 

zostaną wypuszczone do wody po zakończeniu zawodów. 

 łowimy wszystkie ryby nie objęte ochroną, z zachowaniem wymiarów ochronnych. 

Limity ilościowe nie obowiązują.  
 

Klasyfikacja 

  Indywidualna – waga ryb w gramach. 

  Drużynowa – waga ryb w gramach trzech najlepszych zawodników  z poszczególnych gmin.  
 

W grupie gości tylko klasyfikacja indywidualna.  

Występujące gatunki ryb w zbiorniku Sicina 1: płoć, karp, krąp, ukleja, szczupak, 

sandacz, karaś, leszcz, lin, węgorz. 

 

Organizator 

                Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie „Sieja” 

 

 

 

 

 

 



 


