
Protokół nr 9 / 2022 
 

Z zebrania Zarządu Koła PZW „Słupia” w dniu 11.05.2022r. 

Porządek obrad: 

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z zebrania w dniu 13 kwietnia 2022 

2. Omówienie rezygnacji członka Zarządu Koła PZW „Słupia” 

3. Organizacja mistrzowskich zawodów spławikowych. 

4. Omówienie organizacji festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka. 

5. Zasady wyboru reprezentacji w zawodach okręgowych. 

6. Sprawy różne. 

Obecnych 6 członków zarządu wg załączonej listy.  

Ad 1. 

Protokół został przedstawiony i odczytany przez sekretarza koła. Protokół został jednogłośnie 

zatwierdzony. 

Ad 2. 

Zarząd Koła PZW „Słupia” przyjął rezygnację pisemną członka Zarządu Pana Tomasza 

Fendrycha. Na jego miejsce wiceprezesa została powołany kol. Daniel Głowacki. Pisemna 

rezygnacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad 3. 

Kol. Daniel Głowacki przedstawił plan organizacji mistrzowskich zawodów spławikowych koła 

„Słupia”. Zawody odbędą się w Dolinie Charlotty: 

6.00 – Zbiórka zawodników, losowanie stanowisk, omówienie regulaminu zawodów. 

6.30 – 7.30 – Przygotowanie do wędkowania 

7.30 – 10.30 – I tura łowienia 

10.30 – 12.00 – Przerwa, ważenie ryb, posiłek. 

12.00 – 15.00 – II tura łowienia  

15.00 – Zakończenie zawodów, praca komisji sędziowskiej, rozdanie dyplomów i nagród. 

Zawodnicy łowią na jedną wędkę. 

 

 



Ad 4. 

Prezes Mirosław Markiewicz przedstawił plan organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. W 

ramach festynu który odbędzie się 29 maja na stawku łabędzim w Słupsku odbędą się zawody 

wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Ponadto odbędą się konkursy rzutowe i konkurs wiedzy 

ekologiczno – wędkarskiej. Na koniec imprezy zostanie przestawiony będzie pokaz 

wędkarstwa spławikowego przez kol. Aleksandra Siemaszko oraz pokaz wędkarstwa 

feederowego który zaprezentuję kol. Mirosław Markiewicz. Po pokazach zostaną wręczone 

puchary, dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika festynu. 

Ad 5. 

Zarząd Koła PZW „Słupia” ustalił Regulamin powoływania zawodników do reprezentowania 

Koła na zawodach okręgowych i towarzyskich. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 6 

Zarząd Koła PZW „Słupia” ustalił kolejne zebranie w dniu 8 czerwca 2022.  

 

 

 

            Sekretarz Koła:                                                                                        Prezes koła 

           (Paweł Ptaszek)                                                                               (Mirosław Markiewicz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do protokołu 9/2022 

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO 

REPREZENTOWANIA KOŁA W ZAWODACH WĘDKARSKICH 

TOWARZYSKICH I OKRĘGOWYCH. 

 

1. Zarząd wybiera drużynę na zawody wędkarskie towarzyskie i okręgowe, 

według zajętego miejsca na zawodach mistrzowskich w danej dyscyplinie i w 

danym roku kalendarzowym. 

 

2. Jeśli koło nie zdąży rozegrać zawodów w danej dyscyplinie, prawo startu 

mają zawodnicy sklasyfikowani najwyżej w zawodach mistrzowskich z 

ubiegłego roku. 

 

3. Jeśli zawodnik uprawniony do reprezentowania koła w danej dyscyplinie, z 

przyczyn osobistych lub losowych, nie będzie mógł wystartować wtedy prawo 

startu ma kolejny zawodnik uplasowany jak najwyżej w zawodach 

mistrzowskich.  


