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INDYWIDUALNE  ZAWODY KARPIOWE  
o Mistrzostwo Koła PZW 122 ASTRA – notatka z zawodów. 

 
 
W dniach 26/27/28.05.2017 r. na łowisku komercyjnym w Chwałowicach odbyły się Indywidualne 

Zawody Karpiowe o Mistrzostwo Koła PZW 122 ASTRA. Wystartowało 11 zawodników. Z uwagi na pewne 

ograniczenia z miejscówkami, maksymalnie mogło startować jedynie 12 karpiarzy. Na łowisku spotkaliśmy 

się w piątek 26.05.2017 r. punktualnie o godz. 17.45, gdzie po krótkim instruktażu i losowaniu uczestnicy 

zajęli wszystkie stanowiska wzdłuż, jedynego dostępnego brzegu akwenu. Pozostałe brzegi niedostępne 

porośnięte były trzciną. Obsadzonych zostało 6 stanowisk dwuosobowych, przy czym, z uwagi na 

rezygnację jednego z potencjalnych uczestników, ostatnie szóste stanowisko pozostało jednoosobowe.  

            Pogoda sprzyjała ale raczej turystom i plażowiczom. Ponadto komary dały się nam wszystkim we 

znaki. Wędkarsko, nie była obiecująca, chociażby, z powodu wzrastającej temperatury oraz wysokiego 

ciśnienia atmosferycznego. Mimo to atmosfera była świetna i humor nie opuszczał wszystkich uczestników 

do końca zawodów.  

Konfiguracja dna chwałowickiego zbiornika nie jest jednakowa, jak chociażby w „basenie” krobielowickim  

i należało go dokładnie wysondować.  Konieczne było wypłynięcie z echosondą lub gruntomierzem  

i zlokalizowanie występujących tam wypłyceń, dołów i półek, tak, aby namierzyć występujące tam ryby - 

okazy, których ponoć nie brakuje.   

Po zajęciu stanowisk, „wystartowały” pontony i łódki zdalnie sterowane z echosondami i zanętą w postaci 

grubej frakcji tj. kulki, pellety i wszelkiego rodzaju ziarna, w tym kukurydza. Na sygnał sędziego zawodów,  

o godzinie 20.00 zarzucono pierwsze zestawy do wody. Stanowiska 1 i 2, jako najbardziej obiecujące 

jeszcze przed zawodami, potwierdziły na samym początku swoją efektywność. Jednak wydaje się, że bez 

odpowiedniej strategii i kunsztu karpiowego zawodnika, nie byłoby to chyba takie pewne.  

Pierwszy karp 9,5 kg, „zameldował” się na macie zaraz po starcie tj. po godz. 21.00, na stanowisku 1  

i złowiony został przez kolegę Piotra Łozińskiego. Wydawało się, że następne ryby, to tylko kwestia czasu  

i wędkarskie eldorado rozkręci się na całego.  Tym bardziej, że drugi karp 13,20 kg (jak się okazało 

najcięższa ryba zawodów) złowiony został przez tego samego zawodnika 5 godzin później tj o godz. 2.00 

następnego dnia i wszyscy liczyli na spektakularne odjazdy już podczas pierwszej nocki. Zaraz przed  

godziną 6.00 nad ranem, na stanowisku nr 5, kolega Dominik Dalios doholował 7,5 kg amura. W tym 

momencie były już złowione 3 ryby. Prawie cały sobotni dzień i nocą z soboty na niedzielę „wiało” nudą  

i po za pewnymi piśnięciami sygnalizatorów, nic specjalnego się nie działo.  

Czyżby ryby były najedzone?  
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             Kolejna ryba zawodów, tj. karp 9,2 kg złowiony został dopiero w niedzielę nad ranem, o godz. 5.40 

na stanowisku 2, przez kolegę Piotra Początka i była to już ostatnia ryba zawodów. Pozostali zawodnicy  

niestety nie połowili i pozostał pewien niedosyt. Jak się okazało, „ z dużej chmury, mały deszcz”.  

Zawody Karpiowe zakończyliśmy w niedzielę 28.05.2017 r., o 1 godzinę wcześniej niż planowano, tj.  

o godz.11.00, tym bardziej, że część zawodników musiała wcześniej powrócić do domu.    

Przed godziną 12.00 wręczono Zwycięzcom nagrody i wykonano wspólną fotkę.  

Podsumowując 40 godzinną zasiadkę, miło poinformować , iż pierwsze miejsce zajął kolega 

Piotr Łoziński z wynikiem 22,7 kg (2 karpie) i tym samym zdobył tytuł Mistrza Koła PZW 122 ASTRA 2017.  

Drugie miejsce i tytuł V-ce  mistrza Koła zajął Piotr Początek z wynikiem 9,2 kg (1 karp). Natomiast 

trzecie miejsce przypadło koledze Dominikowi Daliosowi z amurem 7,5 kg. 

Sekcja Karpiowa przy Kole PZW 122 ASTRA, serdecznie dziękuje za przygotowanie stanowisk  

i możliwość zorganizowania zawodów karpiowych, Właścicielce łowiska komercyjnego w Chwałowicach, 

Pani Dagmarze Krasuskiej oraz Managerowi akwenu Panu Patrykowi Arentowi. 

Ponadto Sekcja Karpiowa dziękuje Zarządowi Koła PZW 122 ASTRA za sfinansowanie pucharów  

i nagród rzeczowych dla zwycięzców.  Osobne podziękowania kierujemy dla kolegi Artura Gaczoła, za 

ufundowanie grawerowanych kufli dla każdego uczestnika zawodów. 
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