
           

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

Zawody Spławikowe  „TURNIEJ MIAST - SZCZECIN 2014” MEMORIAŁ im. prof. 
Zbigniewa Religi. 

W dniu  19 czerwca 2014 r.  na łowisku PZW Sicina odbyły się VI Ogólnopolskie Wędkarskie 

Zawody Spławikowe  „TURNIEJ MIAST - SZCZECIN 2014” MEMORIAŁ im. prof. Zbigniewa 

Religi. Udział w zawodach wzięło 9 drużyn z Polski w składach  po 10 zawodników + 5 

juniorów. Organizatorem zawodów był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego                     

w Szczecinie, wzięło w nich udział 95 zawodników łowiących na 11 wcześniej wyznaczonych 

i wylosowanych przez zawodników sektorach. Zawody obserwowali: ogólnopolska telewizja 

TVR (relacja na antenie zapowiedziana została na wrzesień), redaktor Radia Szczecin oraz 

redaktorzy lokalnych mediów. Relacje z zawodów można znaleźć  w dzienniku „Kurier 

Szczeciński”,  Radiu Szczecin oraz na stronach internetowych Okręgu PZW w Szczecinie  i 

ZPW. 

Stowarzyszenie „SIEJA” w zakresie działań aktywizujących lokalne społeczności, w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich z PO RYBY 2007-2013, włączyło 

się w realizację zawodów fundując nagrody i upominki dla laureatów i uczestników  

zawodów. 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. 

Po zakończeniu połowów, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników uczestnicy oraz goście 

otrzymali gorący posiłek. Puchary oraz nagrody dla zwycięzców (w tym 13 pucharów i 51 

nagród ufundowanych przez LGR „SIEJA) wręczali Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Prezes 

Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie oraz przedstawiciel Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenia „SIEJA” Rafał Pender.  

WYNIKI ZAWODÓW - klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce drużyna z Poznania 
II miejsce drużyna z Gorzowa 
III miejsce drużyna z Koszalina 

WYNIKI ZAWODÓW - klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce Tomasz Fabich (Barlinek) 
II miejsce Emil Matjaszko (Barlinek) 
III miejsce Ariel Górny (Poznań) 
 


