
 

 

 

 

                       

          Warszawa 25.04.2022 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 1 

I Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w Wędkarstwie 

Karpiowym 2022 r.                                     

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie organizuje 

Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym w dniach 02 - 05 czerwca 

2022 roku na Zbiorniku Wykrot koło miejscowości Myszyniec. 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Zawodów  w  Dyscyplinach Wędkarskich 

Okręgu Mazowieckiego, Systemem Wyłaniania Kadry Okręgu i Eliminacji do Mistrzostw Polski  

oraz Zasadami  Rozgrywania  Indywidualnych  i drużynowych Mistrzów Okręgu Mazowieckiego 

PZW.  Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego 

część II.10 Regulamin Zawodów Karpiowych z następującymi zmianami : 
 

 

1. Każda drużyna musi posiadać kołyskę karpiową lub matę do odhaczania złowionych ryb. 

(mata powinna posiadać minimum 2cm grubości). 

2. Każdy złowiony Amur musi zostać jak najszybciej zgłoszony do sędziego i jak najszybciej 

zważony przez 24h, dotyczy to też Karpi 20 kg. 

3. Zabrania się bezwzględnego używania urządzeń elektronicznych do sondowania łowiska. 

4. Zawody będą rozgrywane metodą rzutową  
 

Teren zawodów: Zalew Wykrot koło miejscowości Myszyniec 
 

Rang zawodów: Eliminacje do Kadry Okręgu i eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie 

karpiowym. 
 

Zgłoszenia: 

W zawodach  może uczestniczy maksymalnie 20 drużyn dwu osobowych plus Trener drużyny.  

Opata startowa od drużyny 2 osobowej z trenerem wynosi 700 zł,  Drużyna bez trenera 600 zł.   

Pierwszeństwo startu mają drużynowi mistrzowie kół w wędkarstwie karpiowym, w dalszej 

kolejności prawo startu mają drużyny kół i klubów Okręgu Mazowieckiego PZW do liczby 

pozostałych miejsc (decydują kolejność zgłoszeń). Po dokonaniu zgłoszenia zawodników poprzez 

system komputerowy osoba zgłaszająca zobowiązana jest przesłać protokół wraz z listą startową                 

z odbytych mistrzostw koła na adres : zgłoszenia-zawodników@ompzw.pl  
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 Zgłoszenia pisemne przyjmowane są  tylko i wyłącznie poprzez system Zgłaszania  Uczestnictwa  

w Zawoda  Okręgowych znajdujący się na stronie okręgu : https://ompzw.pl/rejestracja-

uzytkownika do dnia 26.05.2022 r. Zgłoszenie zostanie potwierdzone i przyjęte po zaksięgowaniu 

wpłaty a zgłaszający dostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na pocztę e:mail podaną                      

w formularzu, w przypadku braku opłaty startowej zgłoszenie nie jest wygenerowane przez 

systemie (brak zgłoszenia). W przypadku rezygnacji po terminie 25.05.br. opłata startowa nie 

będzie zwracana. 

Program czasowy zawodów : 
 

Czwartek 02.06.2022 r. 

07.45 - 08.15 - potwierdzanie drużyn (sekretariat zawodów)  

08.30 - losowanie stanowisk  

09.30 - I sygnał - wejście na stanowiska  

11.30 - II sygnał - początek zawodów  

 

Niedziela 05.06.2022 r.  

11.15 - III sygnał -15 minut do końca  

11.30 - IV sygnał - koniec zawodów  

11.45- V sygnał - po piątym sygnale jedynie ryba, która jest całkowicie wyjęta z wody będzie 

zaliczona 

 

 

            Z wędkarskim pozdrowieniem 

        Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży 

            Daniel Sobczak  


