III MORSKIE MISTRZOSTWA EUROPY
DARŁOWO 2018

Darłowo liczące 15000 mieszkańców, leży nad Morzem Bałtyckim, w województwie
zachodniopomorskim. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków
turystycznych i kurortów.
Dzięki szerokiemu spektrum atrakcji Darłowo oferuje doskonałe warunki odpoczynku
i rekreacji. Piaszczyste plaże i liczne imprezy plażowe przyciągają turystów. Obecnie Darłowo
i jego okolice jest mekką dla wędkarzy. Każdego dnia od kilku do kilkunastu łodzi
z wędkarzami na pokładzie opuszcza port aby poławiać dorsza: króla Bałtyckiego Morza.
Rejsy wędkarskie to świetna przygodna dla zawodników jak również amatorów.
INFORMACJE OGÓLNE
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego jest organizatorem III Morskich
Mistrzostw Europy z dryfujących łodzi w łowieniu na przynęty sztuczne. Koordynatorem
organizacji Mistrzostw jest Kolega Tomasz Frelik , Przewodniczący Dyscypliny Morskiej
w Okręgu Mazowieckim PZW i trener Polskiej Kadry Narodowej tel. 504-169-508

Adres kontaktowy organizatora - Okręg Mazowiecki PZW, ul. Twarda 42, PL 00-831
Warszawa, Polska. Phone/fax. +48 22 620 51 96, mobile +48 504 169 508, e-mail:
sport@ompzw.pl
Oficjalna Strona Mistrzostw Europy 2018 : www.ecsa2018.ompzw.pl

Dojazd do Darłowa i Darłówka
1. Samochodem:
Trasa Szczecin- Gdynia Gdańsk - Darłowo -Darłówko Hotel Jan

Trasa Słupsk – Darłowo - Darłówko ( holtel Jan )

Trasa Koszalin – Darłowo - Darłówko ( holtel Jan )

2. Pociągiem:
Do Sławna (32 km) lub Koszalina (37 km).
3. Samolotem:
a) lotnisko w Szczecinie (200 km),
b) lotnisko w Gdańsku (190 km).
4.Promem:
Z Nexo (Bornholm) do Darłowa.
Z dowolnego portu z połączeniem do Świnoujścia (200 km od Darłowa) lub Gdańska (190 km
od Darłowa).
Transport
Transport uczestników z miejsca przybycia będzie zapewniony przez Organizatorów po
uprzednim zawiadomieniu z uwzględnieniem dat i terminów.
Ubezpieczenie:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom podstawowy pakiet ubezpieczeń.

Wymagania zdrowotne:
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat zdrowia pozwalający na uczestnictwo w
zawodach wędkarstwa morskiego.
Kontrola Antynarkotykowa:
Uczestnicy powinni być świadomi ewentualnej kontroli antynarkotykowej (kontroli
trzeźwości) jak przewidziano dla wszystkich dyscyplin sportowych zgodnie z regulacjami ŚAA.
Wizy
Obywatele wszystkich krajów europejskich będących członkami strefy Shengen (kraje
członkowskie UE – z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii – plus Islandia, Norwegia oraz Szwajcaria)
nie potrzebują wiz wjazdowych do Polski. Wizy dla obywateli pozostałych krajów można
uzyskać w Polskich konsulatach w krajach ich zamieszkania.
Flagi narodowe i hymny
Wszystkie drużyny są zobowiązane do dostarczenia ich narodowych flag (najlepiej 2 sztuki o
wymiarach 2x1.65m), jak również swojego hymnu państwowego na płycie CD lub pendrivie
Płatności- waluty
Polską walutą jest Polski Złoty (PLN). W każdym banku i kantorach zagraniczne waluty mogą
zostać wymienione. Płatności kartami są ogólnie akceptowane, ale nie wszędzie. Średni kurs
wymiany:
1 EUR = ok 3.90–4.25 PLN.
Pobliskie sklepy wędkarskie
Klimaszewski Marian, Sklep Wędkarski, ul. Wieniawskiego 21, 76-150 Darłowo,
tel.600386636, e-mail klimaszewskim@wp.pl,
„Spinner” Sklep Wędkarski, ul. Władysława IV 113 b, Koszalin, tel. 94 343 20 81,
„Darko” Firma Handlowa Dariusz Dyś, ul. Mieszka I 13, Koszalin, tel. 94 341 54 27, fax 94 341
54 27.
Zakwaterowanie i biuro zawodów
HOTEL JAN ul. Słowiańska
tel. +48 94 314 31 20

24,

76-153

Darłówko,

http://www.hoteljan.pl/

,

Opłaty za uczestnictwo
I. Drużyna (5 zawodników)

3875.00 EUR

II. Zastępca, nie-wędkujący kapitan

650.00 EUR

III. Zawodnik bez zakwaterowani i wyżywienia

450.00 EUR

Opłata startowa obejmuje:
 Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w resorcie HOTEL JAN ul. , w pokojach 2
- osobowych od kolacji 9-go do śniadania 16-go czerwca 2018,


uczestnictwo w festiwalowych bankietach otwarcia i zamknięcia (bez drinków),



9-godzinny rejs treningowy oraz 8-godzinny rejs w dni zawodów (nie dotyczy
kapitanów i kierowników drużyn),



ubezpieczenie OC oraz od wypadku,



serwis medyczny i antydopingowy,



opłaty CIPS i FIPS-M,



Inne wydatki organizacyjne.

IV. Osoba towarzysząca

650.00 EUR

Opłata ta uprawnia do wszystkich usług i benefitów z wyjątkiem rejsów wycieczkowych.

OGÓLNE ZASADY POŁOWU
Podczas zawodów uczestnicy muszą przestrzegać Międzynarodowego regulaminu
FIPS-M dotyczących sportowego wędkarstwa morskiego – klasyfikacja oparta na rozmiarze
(1 pkt za centymetr i 10 pkt za rybę). Każdy kraj może wystawić 3 pięcioosobowe drużyny
narodowe. Drużyny pięcioosobowe mają prawo uczestniczyć w Mistrzostwach. Zawody są
przeprowadzane na wodach Morza Bałtyckiego. Średnia głębokość to 20 do 40 m, przeważa
piaszczyste, mało kamieniste dno.
Głównie poławianą rybą jest dorsz (krajowy rekord w połowie dorsza to 28,90kg).
Inne gatunki ryb to: belona (Belone belone), łosoś (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo
trutta), witlinek (Merlangus merlangus), czerniak (Pollachius virens), stornia (Platichthys
flesus) oraz skarp (turbot) (Scophthalmus maximus).
Przynęty sztuczne: pilkery oraz różnego rodzaju skoczki takie jak rippery (rippers),
twistery i sztuczne muchy.
Zahaczanie i chwytanie jest zabronione.
Kutry na zawody: około 18 m długości z 14-16 zawodnikami na pokładzie.
Czas trwania tury: 8 godzin. Sygnały na start oraz zakończenie wędkowania
podawane są przez szypra. W połowie czasu wędkowania następuje zmiana miejsc według
schematu nr 1. Przerwa w łowieniu na zmianę miejsca oraz posiłek trwa 30 minut.
Zabrania się zawodnikom używania jakichkolwiek substancji dopingowych, włącznie z
alkoholem oraz innymi substancjami wymienionymi na liście ŚAA.

Wymagany ekwipunek – zgodnie z regulacją FIPS-M.
Biorąc pod uwagę znajomość łowiska przez Organizatora zalecany jest następujący sprzęt:
 wędka (zwykle o długości 2.4÷3.6 m, o wadze 80÷250 g),
 kołowrotek: dowolny wybór, ze stałą szpulą lub multiplikator (bez zasilania
elektrycznego),
 żyłka: dowolny wybór, (zwykła lub plecionka), co najmniej na 6kg,
 przynęty sztuczne – wolny wybór, uzbrojone jak wskazano w Załączniku 2,
 przyrząd do odhaczania ryb,
 przyrząd do zabijania ryb,
 nóż,
 wiadro lub inny pojemnik (zwykle trzymany na pokładzie)
 podbierak lub osęka.

Zawodnik może mieć na pokładzie zapasową wędkę z kołowrotkiem, która jednakże
nie może być uzbrojona. Przy rzucaniu należy zachować szczególną uwagę. Przynęta powinna
pozostawać w zasięgu wzroku zawodnika.
Link do obowiązujących przepisów FIPS-M : https://www.fips-m.org/statutes-rules-gb

III EUROPEJSKIE MISTRZOSTWA W SPORTOWYM WĘDKARSTWIE MORSKIM Z
ŁODZI NA PRZYNĘTY SZTUCZNE, POLSKA 09-16 CZERWCA
Organizator: Polski Związek Wędkarski (PZW)
Deklaracja uczestnictwa
Przesłać do organizatora do 15 marca 2018
Kraj: …...................................... Stowarzyszenie: ......................................................
Deklarujemy uczestnictwo: 1 drużyny □, 2 drużyn □, 3 drużyn □, (zaznacz odpowiedź
krzyżykiem)
Uwaga: FIPS-M zezwala na 3 drużyny z każdego kraju członkowskiego
Osoba odpowiedzialna za deklarację uczestnictwa:
Imię: …...........................................…………………………………………….
Nazwisko: …......................................................................................................................
Funkcja- ……………………………………………………………………..
Adresy e:mail : …..…................................................................................................
Telefon : ….....................................................................................................................
Fax: …..........................................................................................................................
E-mail: ….....................................................................................................................
Data: …..........................................

...….......................
Podpis
(reprezentanta Stowarzyszenia )

III EUROPEJSKIE MISTRZOSTWA W SPORTOWYM WĘDKARSTWIE MORSKIM Z
ŁODZI NA PRZYNĘTY SZTUCZNE, POLSKA 09-16 czerwca
Organizator: Polski Związek Wędkarski (PZW)
Osobowe potwierdzenie uczestnictwa
Przesłać do organizatora przed 15 marca 2018
Kraj: …...................................., Stowarzyszenie: .........................................................
drużyna A □, drużyna B □, drużyna C □

(FIPS-M zezwala na 3 drużyny z każdego kraju członkowskiego)
Członkowie drużyny
1…………………………..

Nazwisko
Imię
Uwagi
………………………………….. ………………………………… …………………………..

2…………………………..

………………………………….. ………………………………… ……………………………

3…………………………..

………………………………….. ………………………………… ……………………………

4…………………………..

………………………………….. ………………………………… ……………………………

5……………………………

………………………………….. ………………………………... ……………………………

Zastępca

………………………………….

………………………………… ……………………………..

Kapitan

………………………………….

………………………………… ……………………………..

Osoba towarzysząca

………………………………….

………………………………… ……………………………..

Osoba towarzysząca

………………………………….

………………………………… ……………………………..

(wypełnij wszystkie pola)

Data ….......................................

......…........................................
Podpis
(osoby upoważnionej do reprezentowania Stowarzyszenia)

Proszę wysłać w pełni wypełniony i podpisany formularz wraz z potwierdzeniem płatności nie
później niż do 15 marca 2018. Wszystkie płatności powinny być dokonane na następujący
rachunek bankowy (PL) : BZ WBK SA 10 O/Warszawa PL 1 1090 2574 0000 0006 4400 0281
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie ul. Twarda 42, 00-831
rachunek bankowy EUR 80 1090 1883 0000 0001 3573 4236
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie ul. Twarda 42, 00-831
Warszawa w tytule: Mistrzostwa Europy - DARŁOWO 2018.

PROGRAM III EUROPEJSKICH MISTRZOSTW W SPORTOWYM WĘDKARSTWIE
MORSKIM Z ŁODZI NA PRZYNĘTY SZTUCZNE
09.06.2018 Sobota
Przyjazd zawodników oraz gości do hotelu HOTEL JAN ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko
14.00–18.00 rejestracja zawodników
20.00

kolacja

10.06.2018 Niedziela
8.00–9.00

śniadanie

10.00

posiedzenie techniczne dla kapitanów

 przedstawienie szczegółów programu


sprawy techniczne

 Losowanie sektorów treningowych oraz sektorów na 1-szą, 2-ą oraz 3-cią turę
zawodów
14.00

obiad

16.00

ceremonia otwarcia

 parada zawodników
 Show otwierające
 oficjalne wystąpienia i przemówienia
19.00

Festiwalowa kolacja

11.06.2018 Poniedziałek- dzień treningowy
6.00–7.00

śniadanie

7.15

wspólne wyjście na kuter, wyruszenie, losowanie pozycji

8.00

wypłynięcie kutra

12.45–13.15 zmiana pozycji, posiłek na pokładzie
17.00

powrót do portu

19.00

wieczorny posiłek, podsumowanie dnia

12.06.2018 Wtorek- pierwszy dzień zawodów
6.00–7.00

śniadanie

7.15

wspólne wyjście na kuter, wyruszenie, losowanie pozycji

8.00

wypłynięcie kutra

12.45–13.15 zmiana pozycji, posiłek na pokładzie
17.00

powrót do portu

19.00

wieczorny posiłek, podsumowanie dnia

13.06.2018 Środa- drugi dzień zawodów
6.00–7.00

śniadanie

7.15

wspólne wyjście na kuter, wyruszenie, losowanie pozycji

8.00

wypłynięcie kutra

12.45–13.15 zmiana pozycji, posiłek na pokładzie
17.00

powrót do portu

19.00

wieczorny posiłek, podsumowanie dnia

14.06.2018 Czwartek- trzeci dzień zawodów
6.00–7.00

śniadanie

7.15

wspólne wyjście na kuter, wyruszenie, losowanie pozycji

8.00

wypłynięcie kutra

12.45–13.15 zmiana pozycji, posiłek na pokładzie
17.00

powrót do portu

19.00

wieczorny posiłek, podsumowanie dnia

15.06.2018 Piątek- alternatywny program dnia (jeśli trzy tury zawodów mogły być
przeprowadzone: wariant A program)
A
8.00–9.00

śniadanie

10.00–15.00 program kulturalny
16.00

posiłek

18.00

ceremonia zamknięcia

 ogłoszenie wyników

 rozdanie medali i pucharów klasyfikacji drużynowej
 rozdanie nagród specjalnych
 oficjalne wystąpienia i przemówienia
20.00

Festiwalowa kolacja pożegnalna

W przypadku, gdy przez złe warunki pogodowe wcześniej zaplanowane tury nie mogły być
zrealizowane: wariant B programu
B
5.00–6.00

śniadanie

6.15–6.30

wspólne wyjście na kuter

6.45

wyruszenie, losowanie pozycji

7.00

wypłynięcie kutra

11.45–12.15 zmiana miejsca, posiłek na pokładzie
16.00

powrót do portu

19.00

ceremonia zamknięcia

 ogłoszenie wyników
 rozdanie medali i pucharów klasyfikacji drużynowej
 rozdanie nagród specjalnych
 oficjalne wystąpienia i przemówienia
20.00

Festiwalowa kolacja pożegnalna

16.06.2018 sobota
8.00–9.00

śniadanie

10.00–12.00 wyjazd zawodników

Załączniki
1.
2.
3.
4.

Umiejscowienie zawodników na łodzi
Zestawy wędkarskie
Ryby zaliczane w zawodach
Mapa batymetryczna.

1. Rozmieszczenie stanowisk na kutrze

2. Zestawy wędkarskie

a) przynęta główna (pilker) uzbrojona w sposób elastyczny w jedną kotwicę
/rysunek nr 1/, pojedynczy haczyk lub w tzw. dobiegacz, (o rozwarciu haczyka nie
większym niż 20 mm) /rysunek nr 2/; Kotwica to haczyk o nie więcej niż 3
ostrzach rozstawionych na średnicy maksymalnie 30 mm.

Przyponik to bocznik mocowany do przyponu głównego bądź linki głównej o długości
nieprzekraczającej 15 cm do miejsca mocowania haczyka lub główki jigowej. Dobiegacz to
przyponik doczepiony do przynęty głównej:

Rys. 1

Rys. 2

b) przynęta jak wyżej oraz pojedynczy haczyk (główka jigowa o rozwarciu haczyka
nie większym niż 20 mm) na przyponiku zawieszonym nie dalej niż 40 cm
od punktu zawieszenia przynęty głównej, /rys. nr 3 i rys nr 4/;

Rys. 3

Rys. 4

c) zestaw składający się z nieuzbrojonego obciążenia i dwóch lub jednego
(o rozwarciu haczyka nie większym niż 20 mm) przyponiku z pojedynczym
haczykiem (główką jigową), gdzie górny przyponik jest zawieszony nie dalej niż
80 cm od punktu zawieszenia obciążenia, a dolny powyżej obciążenia (rysunki
nr 5 i nr 6).
Rys 5.
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Rys 6.
3. Ryby Zaliczane w zawodach
3. Fish included in the competition

Belone belone (łac)
Garfish (ang)
Homhecht (niem)
Orphie (fr)
Belona (pl)
Wymiar 40 cm

Merlangus merlangus (łac)
Whiting (ang)
Whitting (niem)
Merlan (fr)
Witling (pl)
Wymiar 27 cm

Scophthaimus maximus (łac)
Turbot (ang, fr)
Steinbutt (niem)
Skarp (pl)

Wymiar 30 cm

Salmo trutta (łac)
Sea Trout (ang)
Meerfirelle (niem)
Truite de mer (fr)
Troć (pl)
Wymiar 60 cm

Oncorhynchus mykiss (łac)
Rinbow trout (ang)
Regenbogenforelle (niem)
Truite arc-en-ciel (fr)
Pstrąg Tęczowy (pl)
Wymiar 40 cm

Salmo salar (łac)
Salmon (ang)
Lachs (niem)
Saumon (fr)
Łosoś (pl)
Wymiar 60 cm

Platchthys flesus (łac)
Flounder (ang)
Butt (Flunder) (niem)
Flet europeen (fr)
Flądra (pl)
Wymiar 28 cm

Gadus morhua (łac)
Cod (ang)
Dorsch (niem)
Morue Atlantique (fr)
Dorsz (pl)
Wymiar 38 cm

Pollachius virens (łac)
Coalfih (ang)
Koelher (niem)
Lieu Noir (fr)
Czarniak (pl)
Wymiar 38 cm

4. Mapa batymetryczna

