
[ 18 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Mistrz Koła

Mimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych na zawody sta-
wiło się prawie pięćdziesięciu
uczestników. Zaznaczyć należy, że
połowa zawodników to wędkarze w
wieku do 18 lat.

Panujące w tym dniu warunki at-
mosferyczne nie wróżyły dobrych
wyników. Zawody rozgrywane były

w kategorii: kobiet, seniorów, U23,
juniorów i kadetów. Dodatkowo
prezes Koła Mieczysław Ratajczak
ufundował puchar dla zawodnika,
który osiągnie najlepszy wynik w
pierwszej turze zawodów. Wszyst-
kie kategorie obstawione były przez
startujących wędkarzy. Zawody dla
kategorii senior i U23 rozgrywane

Wędkarze Koła PZW Osieczna 179 rozegrali na Kanale Woj-
nowickim zawody "O Mistrza Koła w Wędkarstwie Spławiko-
wym na 2016 rok".

Zawody wędkarskie

Uczestnicy Szkółki Wędkar-
skiej działającej przy Kole PZW
Osieczna Nr 179 wzięli udział w
zawodach rzutowych "O Puchar
Burmistrza Miasta Śrem". Zawody
organizowała Komisja ds. Dzieci i
Młodzieży działająca w strukturach
Polskiego Związku Wędkarskiego
Okręg w Poznaniu. Zawody odbyły
się 16 kwietnia tego roku na Sta-
dionie Miejskim w Śremie. W trak-
cie poprzednich zawodów
rzutowych, które odbyły się Gosty-
niu podpatrzyliśmy, jakim sprzętem
posługują się nasi bardziej do-
świadczeni koledzy z innych kół
wędkarskich. W wyniku tego na-
stąpiła wymiana kołowrotków,
żyłek oraz zakupiliśmy wędkę do
konkurencji "rzut na odległość".

Trening oraz dobry sprzęt pozwo-
lił naszym zawodnikom na nawią-
zanie walki o lepsze miejsca w
końcowej klasyfikacji. Jak się oka-
zało po podliczeniu końcowych
wyników nasz kolega Jakub Za-
melek zdobył puchar zajmując w
zawodach "O Puchar Burmistrza
Miasta Śrem" III miejsce w kate-
gorii U14. Pozostali nasi zawod-
nicy też znacznie poprawili swoje
dotychczasowe pozycje. Puchary,
nagrody i dyplomy zawodnikom
osobiście wręczył Burmistrz
Miasta Śrem Adam Lewandowski.

Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali nagrody oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

W zawodach Koło PZW
Osieczna 179 reprezentowali: To-

były w dwóch turach pozostałe ka-
tegorie kończyły zawody po pierw-
szej turze. Po przystąpieniu do
łowienia okazało się, że w zanętę
wpłynęła drobna ryba, przeważała
ukleja, drobna płoć i krąp. Nie za-
notowano żadnej dużej ryby. Z
większych odnotować należy 25-
centymetrowego okonia i kilka
średnich leszczy.

O zwycięstwie w zawodach de-
cydowała umiejętność szybkiego
łowienia drobnej ryby. Pomimo
trudnych warunków atmosferycz-
nych wszyscy zawodnicy biorący
udział w zawodach punktowali, nie
zanotowano żadnego wyniku zero-
wego.

Zawody zakończyły się nastę-
pującymi wynikami:

KATEGORIA KOBIET
I miejsce - Roksana Szmania - 680 g
ryb

II miejsce - Nadia Szmania - 530 g
ryb

KATEGORIA SENIOR
I miejsce - Franciszek Stachowiak -
2 pkt. - I tura 3380 g ryb, II tura
4560 g ryb

II miejsce - Roman Kleofas - 6 pkt.
- I tura 1720 g ryb, II tura 4140 g ryb

III miejsce - Bartosz Borowiec - 6
pkt. - I tura 2080 g ryb, II tura 2350
g ryb

KATEGORIA U23
I miejsce - Krystian Szmania - 2 pkt.
- I tura 1210 g ryb, II tura 4610 g ryb

II miejsce - Krzysztof Basinski - 4

pkt. - I tura 760 g ryb, II tura 500 g
ryb 

KATEGORIA JUNIOR
I miejsce - Hubert Picz - 2770 g ryb

II miejsce - Adrian Picz - 1610 g ryb

III miejsce - Dawid Jańczak - 1080 g
ryb

KATEGORIA KADET
I miejsce - Damian Niezgódka -
3360 g ryb

II miejsce - Bartosz Szmania - 1210 g
ryb

III miejsce - Mateusz Guzikowski -
1180 g ryb 

PUCHAR PREZESA KOŁA
Franciszek Stachowiak - 3380 g

ryb
W trakcie zawodów wędkarze

mogli korzystać z przygotowanych
gorących napojów, a na zakończe-
nie tur z ciepłych posiłków. Zarząd
Koła cieszy udział w zawodach tak
licznej grupy dzieci i młodzieży. Sę-
dzią głównym zawodów był Bog-
dan Szmania, pomocniczym
Dariusz Kostka. Puchary zwycięz-
com wręczał: Prezes Koła Mieczy-
sław Ratajczak i wiceprezes
Tomasz Franek. Stronę organiza-
cyjno-techniczną zawodów zabez-
pieczał skarbnik Koła Jacek
Borowiec. Po zakończeniu zawo-
dów 10 młodych wędkarzy zade-
klarowało start w Mistrzostwach
Okręgu w wędkarstwie spławiko-
wym, które odbędą się nad Kana-
łem Wojnowickim w dniu 30
kwietnia 2016 roku. 

masz Grodzki, Maciej Grodzki,
Mateusz Guzikowski i Jakub Za-
melek. Transport dzieci do Śremu
i opiekę w trakcie zawodów z ra-
mienia Koła sprawowali Jacek Bo-
rowiec Instruktor Szkółki
Wędkarskiej i Bogdan Szmania

sekretarz Koła. Mamy nadzieję, że
ten pierwszy sukces zachęci dzieci
do dalszego doskonalenia swoich
umiejętności rzutowych, które być
może w przyszłości zaowocują na-
stępnymi sukcesami.

Sukcesem zakończył się

debiut Klubu Wędkar-

skiego Sensas Team

Osieczna w zawodach

wędkarskich Grand Prix

Okręgu Poznań w dyscy-

plinie spławikowej. Za-

wody odbyły się nad

jeziorem Lubiatówko. Wy-

startowało 58 zawodni-

ków w tym 13 drużyn z

najlepszych kół oraz klu-

bów Okręgu Poznań-

skiego. Najlepiej poradziła

sobie nasza drużyna w

składzie Marcin Gabiś,

Jarosław Dwornik i To-

masz Franek i z wynikiem

8 punktów wywalczyła
pierwsze miejsce w swoim debiucie w tym cyklu zawodów. Za-

wody były punktowane w trzech sektorach, a o końcowym wyniku

decydowała waga złowionych ryb.

Odławiano głównie płotki, niemiarowe okonie oraz wzdręgi. Tylko

nielicznym udało się skusić duże ryby. Ozdobą zawodów był duży

złoty karaś złowiony przez zawodnika naszej drużyny. 


