
 

Kalendarz zawodów wędkarskich na rok 2019 
aktualizacja 01.03.2019 

 

Zawody Data Godzina Zbiornik 
Podlodowe Mistrzostwa Koła 2 27.01.2019 9:00 Moczury 

Spławikowe Mistrzostwa Koła Kadetów U15 i Juniorów U20 2 27.04.2019 7:00 Moczury 

Puchar Wiosny 1 28.04.2019 7:00 Moczury 

Zawody klubów HDK 3 11.05.2019 7:00 Moczury 

Spławikowe Mistrzostwa Koła Seniorów I tura 2 11.05.2019 7:00 Zacisze 

Spławikowe Mistrzostwa Koła Seniorów II tura 2 12.05.2019 7:00 Zacisze 

 Spławikowe Mistrzostwa Koła Młodzieży U25 2 12.05.2019 7:00 Zacisze 

Spławikowe Mistrzostwa Koła Kobiet 2 12.05.2019 7:00 Zacisze 

Dzień Dziecka 5 01.06.2019 8:00 Moczury 

Spinningowe Mistrzostwa Koła 4 02.06.2019 7:00 Moczury 

Puchar Prezydenta Miasta Knurowa 6 09.06.2019 7:00 Moczury 

I Zawody nocne 8 22.06.2019 18:00 Moczury 

Puchar Prezesa 1 30.06.2019 7:00 Zacisze 

II Zawody nocne 8 20.07.2019 18:00 Moczury 

Puchar Posiadacza Licencji 7 28.07.2019 7:00 Zacisze 

III Zawody nocne 8 17.08.2019 18:00 Moczury 

Okręgowe zawody prezesów kół i członków ZO PZW 3 25.08.2019 7:00 Moczury 

Zawody dla osób z niepełnosprawnością 3 15.09.2019 12:00 Moczury 

Puchar Jesieni 1 06.10.2019 7:00 Moczury 

 
 

 
W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany kalendarza zawodów, godzin rozgrywania lub łowiska. Wszelkie zmiany będą obligatoryjnie  
publikowane na stronie internetowej koła oraz na tablicy ogłoszeń. 
 

Na czas trwania zawodów, łowiska, na których są one rozgrywane mogą zostać zamknięte do wędkowania w całości lub na wydzielonej ich części. 

Zapisy na listy startowe przyjmowane są w dniu zawodów,  do godziny podanej w harmonogramie. Podana godzina jest terminem rozpoczęcia zawodów.  

Szczegółowe zasady rozgrywania zawodów zostaną omówione przez sędziego, na odprawie, po zamknięciu listy startowej. 

Warunki startów i ogólne zasady zawodów określa „Część opisowa kalendarza zawodów w kole PZW nr 28 Knurów na rok 2019” 



 

 

Część opisowa kalendarza zawodów w kole PZW nr 28 Knurów na rok 2019 

 

1 

 
Zawody: Puchar Wiosny, Puchar Prezesa, Puchar Jesieni zaliczane do GPx Koła o puchar „Wędkarza Roku”. Zawody o puchar 
Wędkarza roku rozgrywane są w jednej kategorii a prawo startu mają wszyscy członkowie Koła PZW nr 28 Knurów. Zawody w 
dyscyplinie spławikowej. 
 
Zawody rozgrywane są zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu PZW.  
 
Zawodnik ma prawo do odliczenia najgorszego wyniku z dowolnej tury zawodów, przy czym musi startować we wszystkich trzech 
turach zawodów by brać udział w klasyfikacji końcowej.  

2 

 
W zawodach o Mistrzostwo Koła prawo startu mają członkowie koła PZW nr 28 Knurów zgodnie z kategorią wiekową. Zawody są 
rozgrywane zgodnie z ZOSW PZW.  
 
kadeci U15 – do lat 15, juniorzy U20 – do lat 20, młodzież U25 – do lat 25, kobiety. seniorzy – powyżej 25 lat 
 

3 Zawody zamknięte, które odbywają się na łowiskach Koła PZW nr 28 Knurów. O prawie startu decyduje ich organizator. 

4 

 
Spinningowe Mistrzostwa Koła zgodnie z ZOSW PZW rozgrywane będą w kategoriach: 
junior – od 14 do 18 lat 
senior – powyżej 18 lat 
Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania 
zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia. 
 

5 

 
Zawody z okazji Dnia Dziecka rozgrywane będą w tej samej formie co w latach poprzednich. Szczegółowy regulamin dostępny 
będzie w dniu zawodów w miejscu ich rozgrywania a także zostanie opublikowany na stronie internetowej koła.  W zawodach 
mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5-14 lat. Obowiązują dwie grupy wiekowe: 5-9 lat oraz 10-14 lat z podziałem na chłopców 
oraz dziewczyny. Wszystkie dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej i łowić samodzielnie. 
 

6 

 
Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa rozgrywane będą w tej samej formie co w latach poprzednich. 
Na tych zawodach w roku 2019 obowiązują dwie kategorie wiekowe: 
juniorzy do lat 18 oraz seniorzy - powyżej 18 lat 
 

7 

 
Zawody dla osób posiadających zezwolenie na amatorski połów ryb na zbiorniki 737 Moczury i 738 Zacisze.  
Dozwolone metody połowu: spławik, grunt.  
 

8 
Cykl zawodów nocnych, rozgrywanych od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda 
prawnego opiekuna dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. 

 

 

 


