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STRZELCE OPOLSKIE 2016 



I. CEL ZAWODÓW. 

 

Zawody mają na celu: 

1. Popularyzację wędkarstwa wśród funkcjonariuszy  

oraz pracowników Służby Więziennej. 

2. Promocję wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku. 

3. Promocję zdrowego stylu życia. 

4. Dbałośd o higienę zdrowia psychicznego. 

5. Rywalizację sportowa. 

6. Nauczanie  konstruktywnych sposobów walki ze stresem. 

7. Integrację środowiska funkcjonariuszy i pracowników 

więziennictwa. 

 

 

II. ORGANIZATOR,  TERMIN I  MIEJSCE ZAWODÓW. 

 

1. Organizatorem zawodów jest Okręgowy Inspektorat Służby 

Więziennej w Opolu, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach 

Opolskich przy wsparciu OT NSZZFiPW przy Zakładzie 

Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz ZO NSZZFiP w 

Opolu.  

2. Termin zawodów 24.06.2016r. – 27.06.2016r. 

3. Miejsce zawodów -  Akwen „Uroczysko Karpiowe”. Jest to 

jedno  z największych łowisk komercyjnych w Polsce, o dużej 

populacji dorodnych ryb karpiowatych. Powierzchnia lustra 

wody to ok. 52 ha, a głębokośd dochodzi do 3 metrów. Na 

zbiorniku znajduje się tylko 30 stanowisk, dających 

wędkarzom komfort łowienia i biwakowania podczas 

dłuższych zasiadek, z dostępem do toalet polowych. Teren 

na którym znajduje się łowisko należy do obszaru 

chronionego Natura 2000. To urokliwy zakątek z piękną, 

nieskażoną przyrodą oraz wspaniałym widokiem na Beskidy. 

Zbiornik charakteryzuje urozmaicona linia brzegową z 

łatwym dostępem do wody oraz bogaty drzewostan 

porastający nabrzeże, dający ukojenie w upalne dni. 



Bezpieczne odległości pomiędzy stanowiskami i wytyczona 

przez środek jeziora strefa buforowa szerokości 10 metrów, 

zapewniają karpiarzom bezkonfliktowe wywożenie 

zestawów modelami na radio, pontonami lub łodziami 

wiosłowymi, w szczególności łowiącym na dużych 

odległościach. Osoby korzystające z łowiska mają do 

dyspozycji rybaczówkę z tarasem, gastronomią, sklepikiem 

wędkarskim oraz zapleczem sanitarnym, a także bezpłatny 

parking. „Uroczysko Karpiowe” obfituje w różne odmiany 

dorodnych karpi, amury, liny, leszcze, karasie, płocie, 

jesiotry, sandacze oraz szczupaki. Olbrzymim atutem łowiska 

jest jego położenie oraz łatwośd dojazdu. Zlokalizowane jest 

w zacisznej części województwa śląskiego, w miejscowości 

Ligota koło Czechowic-Dziedzic, oddalone o zaledwie4 

kilometry od drogi ekspresowej DK1 (Katowice-Bielsko). 

 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA. 

 

1. Prawo do startu w zawodach mają funkcjonariusze, emeryci, 

renciści oraz pracownicy cywilni Służby Więziennej. 

2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 

270 zł od drużyny na konto  ORGANIZACJI TERENOWEJ 

NIEZALEŻNEGO SAMORZADOWEGO ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW 

WIĘZIENNICTWA     47 – 100 STRZELCE OPOLSKIE ul. KAROLA 

MIARKI 1 o numerze 79 1090 2239 0000 0001 1318 8782 w 

tytule przelewu wpisując KARP- oraz nazwiska zawodników. 

3. Przed dokonaniem opłaty wpisowej należy o tym 

telefonicznie poinformować organizatora Kol. Krystian 

Skrzeczyoski 605 495 397.                                            

 Raz wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwrot nastąpi 

tylko w przypadku odwołania imprezy. 



4. O starcie decyduje kolejnośd dokonania wpisowego. 

5. Zapisy przyjmowane do 22.05.2016r. bądź do wyczerpanie 

miejsc. 

IV. ZASADY SPORTOWE. 

1. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej. 

2. Skład dwuosobowych drużyn ustalają sami zawodnicy. 

3. Tytuł Drużynowych Mistrzów Służby Więziennej  zdobędzie 

drużyna, która w trakcie trwania zawodów uzyska najwyższą 

łączną wagę złowionych ryb. 

4. Do punktacji zaliczane są następujące gatunki ryb: Karp, 

amur powyżej 4 kilogramów. 

5. Na zawodach wolno łowid dwiema wędkami metoda 

włosową. 

6. Zabrania się używania drgającej szczytówki oraz spławika 

jako sygnalizatorów brania. 

7. Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie tzn.  ryba 

po zważeniu zostanie wypuszczona do wody. 

8. Po złowieniu ryby zawodnik telefonicznie informuję 

sędziego. 

9. Do czasu przybycia sędziego ryba przechowywana jest 

w worku karpiowym w wodzie. 

10.  W czasie trwania zawodów na stanowisku musi byd  

co najmniej jeden zawodnik.  

11.  W przypadku rezygnacji jednego z uczestników drugi łowi 

tylko na dwie wędki. 

12.  Obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego sprzętu 

pływającego. 



13.  Nęcenie następuje tylko z brzegu za pomocą wyrzutni, proc, 

rurek, rakiet. 

14.  W przypadku holu ryby która wpłynie w stanowisko 

sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje 

zaliczona do zawodów. 

15.  Dopuszcza się postawienie jednego markera na stanowisko. 

16.  Minimalne średnice żyłek 0, 30 milimetra. 

17.  Dopuszczone wszystkie modele haków zadziorowych 

z wyłączeniem haków typu Longshank tzw. Bananów. 

18.  Dopuszczone jest nęcenie: pelletem, kulami proteinowymi. 

19.  Zakazane jest nęcenie ziarnem kukurydzy. 

20.  Wymagane jest posiadanie: podbieraka, maty, środka 

 do dezynfekcji, worka karpiowego. 

21.   Zabrania się: kąpieli w łowisku, zakaz zakłócania spokoju 

innym użytkownikom łowiska, palenia ognisk (dozwolony 

grill),  zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste 

stanowisko),  ingerencji w linię brzegową, niszczenia 

wyposażenia łowiska, stanowisk zakaz łowienia 

na plecionki( wyłącznie materiały przyponowe) zakaz 

połowu metodą spinningu. 

22.  Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie.  

W trakcie trwania imprezy organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany regulaminu oraz w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych do  przerwania 

zawodów. 

23.  Zawodnik może mied na stanowisku dowolną ilośd wędek  

do wymiany. 

24.  Stanowiska zostaną wybrane drogą losowania i pozostaną 

niezmienne przez cały okres trwania zawodów. 

 

 

 

 



V. ORGANIZACJA ZAWODÓW. 

 

1. Po wylosowaniu stanowisk zawodnicy udają  

się  bezpośrednio na wylosowane stanowiska, gdzie mogą 

rozpocząd przygotowania do wędkowania. 

2. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie  

się samochodami wokół łowiska. 

3. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy 

oraz posprzątanie po sobie po zawodach. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w 

sprzęcie i wyposażeniu zawodników. 

4. Zabrania się opuszczania zawodów przed ich zakooczeniem, 

wyjątek stanowią sprawy losowe bądź uzyskanie zgody 

organizatora. 

5. Za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz organizację 

odpowiada organizator. 

6. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

 

VI. PROGRAM ZAWODÓW. 

24. 06. 2016r. – spotkanie integracyjne 
 

 15:30 – 17:00 – przyjazd zawodników. 

 17:15 – 18:00 - przywitanie zawodników, zaproszonych gości 
reprezentujących czołowe firmy branży wędkarskiej CARP ADVENTURE.EU 
DUXON SHOP, ROD HUTCHINSON, CARP GRAVITY, GENESIS CARP, ALLER 
AQUA, ŁOWISKO TUSZYNEK, ŁOWISKO PSTRĄŻNA. 

 19:30 -22:00 - biesiada przy grillu i muzyce. 
 
 
 
 
 
 



 
25. 06. 2016r. 

 

 07:15 – 08:00 – rejestracja drużyn, losowanie stanowisk. 

 08:00 – 08:45- Oficjalne otwarcie zawodów, przywitanie zawodników 

 8:45 – 09:15 – wyjazd na stanowiska wędkarskie. 

 09:15 – 10:30 – przygotowanie stanowisk wędkarskich, nęcenie, 
sondowanie. 

 10:45 – rozpoczęcie wędkowania. 

 13:30 – 14:30 obiad 
 

26. 06. 2016r. 
 

 Wędkowanie 

 13:30 - 14:30 - obiad 
 
 

27. 06. 2016r. 
 

 11:00 – zakooczenie wędkowania 

 11:30 – ciepły posiłek 

 11:45  – zbiórka zawodników, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów 
oraz nagród 

 12:15 – oficjalne zakooczenie zawodów, wyjazd zawodników 
 

VII. NAGRDY. 

 

1. Nagrody przewidziane są za zajęcie trzech pierwszych 

miejsc  (puchary, nagrody rzeczowe) 

2. Łowca pierwszej, najcięższej oraz najmniejszej ryby 

otrzymają puchar oraz nagrodę.  

 

VIII. WSZELKIE NIUREGULOWANE NIMNIEJSZYM REGULAMNIEM SPRAWY 

BĘDĄ ZAŁATWIANE PRZEZ ORGANIZATORA NA MIEJSCU. 

 


