
NOTATKA Z ZAWODÓW KARPIOWYCH – Krobielowice 02/03 wrzesień 2016 r. 

 

W dniach 02 – 03.09.2016 r. odbyły się Zawody Karpiowe, będące swego rodzaju dogrywką 
zawodów o Mistrzostwo Koła PZW 122ASTRA, w celu wyłonienia v-ce mistrzów koła.  Rozpoczęliśmy 
rywalizację o największa (najcięższą) rybę zawodów i  o trofea-statuetki  w piątek 02.09.2016 r.  
o godz. 18.00, a zakończyliśmy w sobotę 03.09.2016 r. o godz. 18.00  Do klasyfikacji  i wagi były brane 
pod uwagę ryby takich gatunków jak: karp, amur i tołpyga, powyżej 40 cm długości z każdego 
gatunku.  
Imprezę, mimo niedużej frekwencji karpiarzy (7 uczestników),  możemy śmiało uznać za udaną, 
ponieważ ryby i pogoda nam dopisały, świadectwem czego są zamieszczone zdjęcia. Każdy  
z zawodników złowił co najmniej jedną rybę, którą określał regulamin zawodów i która nadawała się 
do wagi. Spinek również zanotowano kilka, także już pod samym brzegiem.  Brania były na kulki  
i pellety o różnych smakach i aromatach oraz o różnej porze, zarówno w nocy, jak i w dzień. Kondycja 
ryb w akwenie krobielowickim  jest znakomita, czego efektem były ekscytujące hole i odjazdy karpi  
i amurów, mimo iż zdecydowana większość złowionych,  to jednocyfrowe egzemplarze. 
Zawodnicy wyholowali łącznie 21 ryb o wadze 86,24 kg.  
Zwycięzcą zawodów, a zarazem I v-ce mistrzem koła został Piotr Łoziński, który złowił największą 
(najcięższą ) rybę zawodów tj. karpia pełnołuskiego o wadze 10,14 kg. Wyprzedził on tzw. „rzutem na 
taśmę” w ostatnich 2 kwadransach zawodów Krzysztofa Kowalewskiego, który z kolei złowił karpia  
o wadze 8,4 kg i został tym samym  II v-ce mistrzem koła. Cierpliwość, a być może taktyka Piotra 
Łozińskiego  zaowocowały sukcesem.  
Paradoksalnie najwięcej ryb, a zarazem o największym ciężarze łącznym, złowił sklasyfikowany na 7 
miejscu (o największą rybę) kolega Grzegorz Niebieszczański, który z kolei wg tego wagowego 
kryterium zajął I miejsce w zawodach i zdobył dodatkową nagrodę tj. nagrodę pocieszenia.  
Niestety, oficjalnie,  zawody karpiowe odbywały się w rywalizacji o największą tj. najcięższą  rybę  
i główne trofea przypadły tym zawodnikom. 
 
Załączone tabele szczegółowo przedstawiają wyniki zawodów. 
 
 

ZAWODY KARPIOWE - Krobielowice 02/03 wrzesień 2016 r. - (wyłonienie I i II v-ce mistrza koła)                                                                                                                                                                           
Oficjalna końcowa klasyfikacja punktowa - zawody o największą (najcięższą) rybę. 

l.p. imię i nazwisko 
gatunek 
ryby 

długość 
(cm) 

waga 
(kg) 

liczba 
punktów 

data i godz. 
Połowu 

zajęte 
miejsce w 
zawodach 

1 Piotr Łoziński karp 83 10,14 1014 03.09/g.17.40 I 

2 Krzysztof Kowalewski karp 77 8,40 8400 03.09/g.  2.25 II 

3 Marcin Musiałowski karp 76 8,24 8240 03.09/g.14.00 III 

4 Mariusz Baryluk karp 70 7,45 745 03.09/g.  8.10 IV 

5 Marek Kamel karp 69 5,72 572 03.09/g.  4.46 V 

6 Łukasz Fabiniak amur 70 4,18 418 03.09/g.  7.40 VI 

7 Grzegorz Niebieszczański karp 56 3,90 390 03.09/g.12.30 VII 

 

 

 



ZAWODY KARPIOWE - Krobielowice 02/03 wrzesień 2016 r.                                                                                                                                                                            
Klasyfikacja punktowa wg łącznej wagi ryb 

l.p. imię i nazwisko 
złowione   
gatunki ryb 

ilość 
złowionych 
ryb 

łączna 
waga 
ryb (kg) 

liczba 
punktów 

zajęte 
miejsce w 
zawodach 

1 Grzegorz Niebieszczański karp 7 15,95 1595 I 

2 Krzysztof Kowalewski karp 3 15,40 1540 II 

3 Marek Kamel amur, karp 4 13,91 1391 III 

4 Piotr Łoziński karp 2 13,83 1383 IV 

5 Mariusz Baryluk karp 2 12,95 1295 V 

6 Marcin Musiałowski karp 1 8,24 824 VI 

7 Łukasz Fabiniak amur, karp 2 5,96 596 VII 

    
Łącznie 

złowiono 21 86,24     

 
 

Za udział w krobielowickich zawodach karpiowych, serdecznie dziękujemy uczestnikom i 
zapraszamy wszystkich chętnych na następne. 
 
  
 
Sekcja Karpiowa 
Koło PZW 122ASTRA 
 
 
 
 


