
                                            MISTRZOSTWA  USIC 

                   w  WĘDKARSTWIE  SPŁAWIKOWYM  PREROV  2022 

   W dniach 05 – 09 września 2022r. rozegrane zostały Mistrzostwa USIC w wędkarstwie 

spławikowym w Czechach w miejscowości Prerov leżącej w środkowej części Moraw. W 

Mistrzostwach uczestniczyło 8 reprezentacji z następujących krajów: Anglia, Bułgaria, 

Czechy, Francja, Luxemburg, Polska, Słowacja. Polski zespół reprezentowali: 

1. Stanisław     Wolski           - kierownik drużyny, członek zarządu SKSTiK, 

2. Firląg           Anna             - tłumacz, IZ Wrocław, 

3. Tadeusz      Materek         - trener, emeryt, PKP CARGO zakład wschodni, 

4. Andrzej        Ampuła         - zawodnik, emeryt, PKP CARGO zakład zachodni, 

5. Eugeniusz    Bartoszek     – zawodnik, IZ Gdynia, 

6. Tomasz        Kutwin          - zawodnik, emeryt, PKP CARGO zakład wschodni, 

7. Jan              Michalski       - zawodnik, IZ Gdynia, 

8. Waldemar    Miernik          - zawodnik, CRI Kraków, 

9. Grzegorz     Szumielewicz – zawodnik. IZ Skarżysko Kamienna. 

W dniu 05.9.2022 po przyjeździe do Prerov zostaliśmy zakwaterowani w hotelu JANA. 

Ceremonia oficjalnego otwarcia 13 Mistrzostw USIC w Wędkarstwie Spławikowym 

odbyła się o  godz. 19.30, której dokonał Delegat Techniczny USIC Manfred Hilger. Po 

tej ceremonii odbyła się odprawa techniczna kierowników oraz trenerów poszczególnych 

ekip, podczas której omówiono wszystkie sprawy dotyczące pobytu uczestników oraz 

sposobu przeprowadzenia zawodów wraz z obowiązującym regulaminem 

współzawodnictwa na rzece Becva oraz stawie hodowlanym. 

W dniu 06.9.2022, po śniadaniu zorganizowano wycieczkę do Kromeriżu, pięknego 

morawskiego miasteczka zwanego Atenami Hanackimi. Atrakcją Kromeriżu jest 

starówka oraz pałac biskupi ze wspaniałymi ogrodami wpisanymi na Listę UNESCO. Po 

powrocie do Prerov w godz. 14.30 – 1930 zawodnicy mieli czas na zapoznanie się z 

łowiskami oraz trening w swoich sektorach na obydwu akwenach.   

W dniu 07.9.2022 od godz. 11.30 rozpoczęły się zawody przy czym 24 zawodników, po 

3 z każdej ekipy łowiło na rzece Becva i ta sama grupa startowała na stawie 

hodowlanym. Ta część zawodów zakończyła się o godz. 15.30. Miłym zaskoczeniem   

był wynik uzyskany przez naszego zawodnika Jana Michalskiego, który nałowił z rzeki 

Becva 23,930kg ryb pokonując tym samym wszystkich pozostałych zawodników.  

W dniu 08.9.2002 od godz. 11.30 zawodnicy łowiący w dniu wczorajszym na rzece 

Becva  zamienili się stanowiskami z kolegami łowiącymi poprzedniego dnia na stawie. 

Nie był to szczęśliwy dzień dla naszych zawodników gdyż nie osiągnęliśmy 

oczekiwanych wyników, co w rezultacie zdecydowało o naszej lokacie w kategorii 

indywidualnej i drużynowej, która przedstawiała się następująco: 

1. Luxemburg.  2. Anglia. 3. Francja. 4. Czechy. 5. Słowacja. 6. Niemcy. 7. Polska. 8. 

Bułgaria. 



Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw” 

1. Sartorius  Christian – Niemcy,  2. Muller  Frank – Francja,  3. Becht  Marc – Francja 

 Nasi zawodnicy najwyżej sklasyfikowani to: Jan Michalski  11 m-ce i Maldemar Miernik 

13 m-ce. 

W załączeniu do powyższego sprawozdania szczegółowe wyniki Mistrzostw  USIC. 

 Szczególne podziękowania należą się koledze Andrzej Ampuła, który wyposażył całą 

ekipę w odpowiednie stroje i na tym polu mogliśmy rywalizować z innymi drużynami. 

Również Annie Firląg należą się słowa podziękowania za sprawdzenie się w roli 

tłumacza. 

                                                                                                 Kierownik drużyny 

                                                                                                  Stanisław  Wolski   

 


