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Miastko, dn. 28. 07. 2014 r. 

Zarząd Koła PZW „Karaś” w Miastku  
77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1 
 

 

Szanowny Panie Prezesie 
 
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Karaś”  w Miastku zaprasza kolegów 

wędkarzy do wzięcia udziału w XIII edycji „Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Parami  
z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego”, które odbędą się w dniu 17 sierpnia br. 
(niedziela). 

Tradycja tych zawodów sięga 2002 roku, kiedy to nasze Koło jako pionier wśród kół  
PZW na Pomorzu Środkowym podjęło się organizacji zawodów w takiej formule. Jak zawsze 
początki były trudne ale udało się. Załogi licznie dopisały – wówczas wystartowało 27 załóg 
tj. 54 wędkarzy osiągając bardzo dobre wyniki w połowie zarówno szczupaków jak i okoni. 
Sukces pierwszych zawodów na J. Bobięcińskim Wielkim, opinie wędkujących załóg  
o atrakcyjności zawodów, profesjonalnej organizacji i bardzo dobrych wynikach wędkarskich 
spowodowały, że zawody trwale wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez nasze 
Koło i na dzień dzisiejszy mają one już trzynastoletnią tradycję. W kolejnych edycjach 

systematycznie wzrastała liczba startujących załóg, w ubiegłorocznych za wodach było to 57 
załóg, tj. 114 spinningistów, co istotne dla nas byli to wędkarze z całego Pomorza, Centralnej 

Polski, a także załoga ze Śląska i Hamburga. Ryby dopisały, organizacja nie zawiodła, a 
wędkarze potwierdzili przybycie na tegoroczną XIII edycję obiecując, że zachęcą również 

innych kompanów do startu. Można więc śmiało stwierdzić, że systematyczna praca nad 
coraz sprawniejszą organizacją, przyjazna atmosfera podczas zawodów, atrakcyjność 
łowiska, wyniki wędkarskie spowodowały, że zawody te mają charakter ogólnopolski i cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem, poprzez co, rok rocznie wzrasta ich ranga. 

Nie bez znaczenia pozostają także atrakcyjność jezior i okolicy. Jeziora Bobięcińskie 
Wielkie i Małe to raj dla wędkarzy, żeglarzy, płetwonurków, turystów i wczasowiczów.   Jest 
to największy zbiornik wodny w okolicy Miastka. Niezwykle malownicze jezioro  
o powierzchni 524,6 ha jest największym jeziorem lobeliowym w Polsce i jednym  
z największych w Europie. Znajdują się tutaj liczne lęgowiska czernicy i tracza nurogęsi, 
wędkarze chętnie odwiedzają akwen z uwagi na liczną populację okonia i szczupaka.   

Zawody Spinningowe o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego mają charakter 
towarzyski i są zawodami otwartymi. Użytkownik rybacki Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz 
Kruse jako partner w organizacji zawodów udostępnia na czas ich trwania akwen jeziora do 

wędkowania dla startujących załóg. 
Zbiórka zawodników zaplanowana została na godzinę 600 w miejscowości Bobięcino  

na plaży nad jeziorem Bobięcińskim Małym (w załączeniu mapa z zaznaczoną trasą dojazdu, 
ponadto trasa od wyjazdu z Miastka zostanie oznakowana). Zawody zakończą się o godzinie 
1300, a o godz. 1400 uroczyście wręczone zostaną cenne nagrody. Organizator gwarantuje 
także ciepły posiłek. 
Opłata startowa wynosi: para łącznie 70,00 zł (35,00 zł jeden zawodnik) 
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Obowiązują łódki własne, a każda para zobowiązana jest we własnym zakresie  
do spełnienia wymogów bezpieczeństwa pływania na łodzi (posiadanie kapoków 
ratunkowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Na jeziorze obowiązuje zakaz używania silników spalinowych. Obszar NATURA 2000 

Wszyscy wędkarze rywalizujący w zawodach wezmą udział w losowaniu silnika 
elektrycznego do łodzi ufundowanego przez organizatora Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz 

Kruse. 
Zawody punktowane są w następujący sposób: 

1. Sześć kolejno zajętych miejsc przez załogi wg wagi złowionych ryb (każda załoga ma 
prawo zabrać na łódź łącznie 4 szczupaki i 20 okoni, tj. każdy zawodnik zgodnie  

 z regulaminem 2 szczupaki i 10 okoni, obowiązujący wymiar ochronny dla 
szczupaka do 50 cm, dla okonia do 18 cm)  

2. Indywidualna nagroda dla zawodnika za największego złowionego szczupaka  
3. Indywidualna nagroda dla zawodnika za największego złowionego okonia  

Za zajęte kolejno miejsca dla załóg wręczanych jest 12 pucharów i 12 nagród rzeczowych po 
komplecie dla każdej pary. Następnie puchar i indywidualna nagroda rzeczowa dla 
zawodnika za największego złowionego szczupaka i puchar oraz indywidualna nagroda 
rzeczowa dla zawodnika za największego złowionego okonia.  
Łącznie na zawodach wręczonych zostaje 14 nagród rzeczowych i 14 pucharów.  
W tegorocznej edycji zawodów sponsorem strategicznym została firma DRAGON, wsparcia 
 w organizacji udzielają: Burmistrz Miastka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku, 
Starosta Powiatu Bytowskiego.  

Mając na uwadze powyższe pozostajemy w nadziei, że tegoroczna XIII edycja Zawodów 

Spinningowych Parami z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego będzie cieszyła się 
dużą popularnością, a załogi wędkarskie licznie dopiszą. 

 
Z wędkarskim pozdrowieniem  

w imieniu Zarządu Koła PZW „Karaś” w Miastku 
 

Prezes Koła PZW „KARAŚ” w Miastku 

                                                                                                                    Zdzisław Ardzijewski 

 
Kontakt: 

1. Zdzisław Ardzijewski 
Prezes Koła PZW „Karaś” w Miastku 
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, tel. 692 437 149 

2. Tomasz Krauze 
Sekretarz Koła PZW „Karaś” w Miastku 

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 
tel. 608 612 708 lub 512 182 813 e-mail: eko-inwest.miastko@wp.pl  
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