
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KAPITANATU 

SPORTOWEGO 

W sezonie 2019 zaplanowanych było zaplanowanych 29 tur zawodów w tym : 

8 tur zawodów spławikowych  

zawody dla seniorów 55+ 65+ 2 tury 

zawody dla zarządu koła i sędziów 

dzień dziecka 

otwarte Puchar Kapitana Sportowego Koła  

Spławikowe Mistrzostwa Koła 

dodatkowe zawody spławikowe na życzenie członków naszego Koła 

zorganizowane na rzece Skrwa 

6 tur zawodów spinningowych 

2 turowe mistrzostwa koła 

Otwarte zawody Puchar Pstrąga 

Dodatkowe zawody spinningowe 

1 tura zawodów się nie odbyła – teamowe z łodzi na rzece Wiśle 

9 tur zawodów feederowych 

2 turowe mistrzostwa koła 

Otwarte towarzyskie zawody feederowe 

Nie odbyło się 6 tur zawodów w tym 2tury zawodów podlodowych o 

Mistrzostwo Koła , 1 tura zawodów towarzyskich podlodowych, 2 tur zawodów 

morskich o Mistrzostwo koła i 1 tury zawodów towarzyskich. 

Koło było współorganizatorem 2 tur zawodów spławikowych które odbyły się 

na rzece Wiśle w dniu 10.08.2019 i 08.12.2019 na rzece Skrwa 

 



W zawodach spławikowych i feederowych brało udział 667 zawodników i 

złowiło 1456450 / około 1,5 tony ryb/ co daje średnią złowionych ryb na 

jednego zawodnika 2183 / około 2kg 200 gram/ 

W zawodach spinningowych brało udział 158 zawodników i zostało złowionych 

153 sztuki ryb co daje nie całą rybę na zawodnika. 

Ogólnie w zawodach koła brało udział 825 zawodników w 22 turach zawodów 

co daje nam średnią 37 zawodników na jedną turę zawodów. 

W zawodach koła i otwartych startowało ogólnie 1100 zawodników 

Do pomocy przy organizacji zawodów na 1 turę zawodów było 6 osób / 

sędziowie i osoby do pomocy/ apeluję do zarządu koła o większe 

zaangażowanie przy organizacji zawodów/ 

W prace koła było zaangażowanych 29 osób i przepracowało 2853 godziny 

średnio każdy przepracował 85 godzin społecznie / sędziowania pomoc przy 

organizacji zawodów zarybiania kontrole sprzątanie przy nowym moście/ 

W okręgu brało udział 12 osób i przepracowało 383 godziny średnio 31 godzin 

na jedną osobę / sędziowanie pomoc przy zawodach zorganizowanych przez 

Okręg Mazowiecki – Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich, 

Mistrzostwa Szkółek/. 

Nasze koło na Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich reprezentowane 

było przez młodych wędkarzy 

W kategorii 

U – 12 Krzysztof  Migdalski 

U – 14 Karol Liński 

U – 16 Sebastian Żebrowski 

Do pomocy przy Olimpiadzie brały udział  

Monika Lińska 

Mirosława Goliszewska 

Piotr Migdalski 

Wojciech Palmowski zastępcą sędziego głównego 



Michał Kołodziejski sekretarz  

Anna Żołnowska sędzia  

Nasza drużyna zajęła II miejsce na Olimpiadzie 

W Mistrzostwach Szkółek reprezentowali Szkółkę  

W kategoriach 

U – 12 Krzysztof  Migdalski 

U – 14 Karol Liński 

U – 16 Sebastian  Żebrowski 

Drużynowo zajęliśmy 10 miejsce 

Osoby do pomocy przy dzieciach 

Andrzej Liński 

Robert Pielaciński 

Piotr Migdalski 

Zawodnicy reprezentujący nasze koło w zawodach okręgowych i ogólno  

polskich 

Tomasz Gajewski 

III miejsce w Spinningowych Mistrzostwach Polski 

III miejsce w Podlodowym Pucharze Graffa reprezentował  Klub Petro Spin 

Członek kadry Okręgu w wędkarstwie Spinningowym i Podlodowym   

Dariusz Wawrzyńczak 

50 miejsce w GPX Okręgu w kategorii senior spławik 

Daria Kołodziejska 

10 miejsce w GPX Okręgu w kategorii kobiet 

Agnieszka Dąbrowska  

12 miejsce w GPX Okręgu w kategorii kobiet 



Krystyna  Jerzykowska  

2 miejsce w Mistrzostwach  Okręgu w kategorii 65 + 

Mirosław Piasecki 

6 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w kategorii 55 + 

Jakub Ciecierski 

17 miejsce w GPX Okręgu w kategorii junior 

W sezonie 2020 zaplanowanych jest 29 tur zawodów w tum 11 tur zawodów o 

mistrzostwo koła, koło również będzie współorganizatorem zawodów 

okręgowych jeśli odbędą się na terenie Płocka /, zawodów spławikowych 

mistrzowskich 55+ i 65+, Mistrzowskich gruntowych, i Olimpiady Młodzieży 

która jest planowana Soczewka lub Dobrzyń nad Wisłą/ 

1. dwu  turowe zawody podlodowe o mistrzostwo koła 

2. dwu turowe zawody gruntowe o mistrzostwo koła 

3. dwu turowe zawody 55+ 65+ o mistrzostwo koła 

4. dwu turowe spławikowe mistrzostwa koła 

5. cztero turowe mistrzostwa  koła w spinningu 2 tury wiosenne i dwie tury 

jesienne. 

Na czerwiec zaplanowany jest  dzień dziecka rodzinne zawody zapraszam 

członków koła z dziećmi dziadków z wnuczkami do wspólnej zabawy. 

W sezonie 2020 planowane jest wystawienie do GPX okręgu i Mistrzostw 

Okręgu drużyn spinningowej i spławikowej. 

Najwszechstronniejszy wędkarz sezonu 2020 będzie wyłaniany w dwóch 

kategoriach: 

- pierwsza podlodowa , feeder i spławik 

- druga morze i spinning 

Szanowne koleżanki i koledzy na koniec sprawozdania z działalności 

Kapitanatu Sportowego z ubolewaniem chciał bym zdementować plotki krążące 

pod moim adresem i kolegi Wojciecha Palmowskiego, że chcemy przejść do 

innego koła.  Zapewniam wszystkich,  że jest to „wierutna bzdura” jak również 

my jako sędziowie nie bierzemy pieniędzy za sędziowanie, robimy to z czystej 



satysfakcji i przyjemności. A co się tyczy mojej osoby miałem złożoną 

propozycję  na stanowisko wiceprezesa koła, z której też zrezygnowałem. Zbyt 

dużo włożyłem w to koło pracy i czasu żeby teraz odejść, gdzie koło z roku na 

rok rozwija się. 

Chciał bym wszystkim podziękować za włożony wkład pracy  w rozwój koła i 

sportu wędkarskiego nie chcę wymieniać imiennie z obawy na to żebym kogoś 

nie pominął wszystkim jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję ze ta współpraca w 

rozwój koła będzie się układała nadal jeszcze raz wszystkim dziękuję. 

Michał Kołodziejski – Kapitan Sportowy Koła 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


