
Harmonogram oraz regulamin zawodów. 

 

XVII Ogólnopolskie zawody wędkarskie "Święto Wieprzy i Grabowej 2019" im. Krzysztofa Zawadzkiego 

 

Termin: 7-8 września 2019 

Miejsce: Rzeka Wieprza i Grabowa 

 

Towarzystwo Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej serdecznie zaprasza do udziału w Otwartych 

Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich pn.: Święto Rzeki Wieprzy i Grabowej, które odbędą się w 

dniach 7-8 września 2019 roku. Miejscem zawodów będą rzeki Wieprza (od Kępic) i Grabowa (od 

Nowego Żytnika). 

 

Harmonogram zawodów : 

 

7 września 2019 - sobota 

09:30 - Rejestracja zawodników - Sławno, Plac ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

10:30 - Otwarcie Zawodów, odprawa sędziowska, wyruszenie zawodników na łowiska. 

11:00 -17:00 I TURA ZAWODÓW. 

18:00 - Zakończenie I TURY ZAWODÓW, powrót z łowiska, zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej. 

18:30 - Ogłoszenie wyników I TURY ZAWODÓW, posiłek, integracja. 

 

 

8 września 2019 - niedziela 

7:00-13:00 - II TURA ZAWODÓW 

13:30 - Zakończenie II TURY ZAWODÓW, powrót z łowiska, zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej. 

13:45-14:00 - Praca komisji sędziowskiej. 

14:15 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, uroczyste zakończenie zawodów. 

 

Regulamin zawodów :  

 

Miejsce zawodów : Rzeki Wieprza i Grabowa (Wieprza od Kępic do ujścia oraz Grabowa od Nowego 

Żytnika do ujścia do Wieprzy) 

UWAGA! Zawodnicy chcący łowić na rzece Grabowej zobligowani są do wykupienia stosownego 

zezwolenia OZ PZW Koszalin, rzeka Wieprza została udostępniona na zawody od dzierżawcy. 

Dozwolone metody połowu : spinning, sztuczna mucha 

Gatunki ryb punktowanych : Łosoś, troć wędrowna 

Sposób punktowania ryb : Suma długości ryb złowionych w czasie trwania obydwu tur zawodów 

Wpisowe 120 zł: seniorzy, juniorzy i kobiety są zwolnieni z opłaty startowej 

Baza zawodów : Cztery Pory Roku, Malechowo 65d, 76-142 Malechowo 

Formuła zawodów : Dopuszczone są dwie formuły zawodów zgodnie z decyzją zawodnika może on 

rybę zabrać lub zwrócić jej wolność po wcześniejszym sfotografowaniu na tle miarki, które zostaną 

rozdane zawodnikom wraz z kartami startowymi. 

 

Szczegółowe informacje : 

Wiesław Połczyński tel. 609-795-568, 

Bartłomiej Kruk tel. 602-291-066, 

 


