
           

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie spławikowej na „Sicinie” w Pyrzycach. 
  

 W dniach 23 - 24 maja 2015 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 
oraz Okręgowy Kapitanat Sportowy zorganizowały na Zbiorniku „SICINA” w Pyrzycach  zawody 
wędkarskie - Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie spławikowej. 

W Spławikowych Mistrzostwach Okręgu prawo startu mieli Mistrzowie Kół i Klubów, Kadra Okręgu oraz 
w kategorii Seniorów pierwszych 25 zawodników z klasyfikacji Grand Prix za rok 2014. W zawodach 
wzięło udział 70 zawodników w trzech kategoriach: seniorzy, kobiety, juniorzy. Łącznie z zaproszonymi 
gośćmi uczestniczyło ok. 100 osób. 

Stowarzyszenie „SIEJA” w zakresie działań aktywizujących lokalne społeczności, w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich z PO RYBY 2007 - 2013, włączyło się w organizację 
zawodów fundując dla wszystkich kategorii zawodów puchary. Sport wędkarski jest bardzo ważną                
i nadal dostrzeganą i przyciągającą duże grono ludzi dyscypliną sportową a ponadto również 
przyjemną formą wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu. Ten sport, zwłaszcza dla młodych ludzi, 
jest jedną z dróg rozwijania ducha sportowej rywalizacji, trzeba więc zainteresować młodzież i dzieci 
uprawianiem wędkarstwa, zapoznawać ich z otaczającą przyrodą i uczyć  szanowania jej. Ucieszył nas 
bardzo udział w tych zawodach juniorów i kobiet. 

Zawody trwały dwa dni, pogoda i humory dopisywały i zgodnie z współczesnym przysłowie polskim 
„machaj wędką, ryby będą” ryba brała nieźle. Po zakończeniu wędkowania i podliczeniu wyników o 
15.30 w niedzielę ogłoszono wyniki. Przed ogłoszeniem oficjalnych wyników uczestnicy oraz goście 
otrzymali gorący posiłek. Puchary dla zwycięzców (13 pucharów ufundowanych przez LGR „SIEJA) 
wręczał Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie oraz przedstawiciel Zarządu Lokalnej Grupy 
Rybackiej Stowarzyszenia „SIEJA” Rafał Pender. 

Klasyfikacja przedstawia się następująco. 

Kategoria Seniorzy 

I miejsce Mieczysław Bender Koło Lipień 
II miejsce Michał Sarba Koło Troć 
III miejsce Marcin Majchrzak Koło Spółdzielca 
 

Kategoria Kobiety 

I miejsce Jadwiga Fitzer Koło Kiełbik 
II miejsce Wanda Kowalczyk Koło Lipień 
III miejsce Bożena Katanowska Koło Lipień 
 

Kategoria Juniorzy 

I miejsce Marcin Nowak Koło Chojna Rurzyca 
II miejsce Michał Lubasiewicz Koło Lipień 



III miejsce Daniel Wasiak Klub Fala 


