
REGULAMIN
Eliminacje do World Carp Masters 2015

Organizator: Czasopismo i portal Świat Karpia

Warunki uczestnictwa:

1.Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Nowaki k/Nysy w dniach 13-17 maja 2015 r.

2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe, dozwolony jest jeden Team Runner

3. Każdy uczestnik biorąc udział w zawodach, zgadza się na robienia mu zdjęć i wyraża 
zgodę na publikację przez organizatora zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów.

4. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik 
zobowiązany jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każde wejście do wody oraz 
wypłynięcie pontonem bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że organizator zawodów nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania 
zawodów.

5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu 
w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów, w innym razie nie będą dopuszczeni 
do uczestnictwa w zawodach.

6. Zbiornik zostanie podzielony na 3 sektory : zielony , żółty oraz czerwony

7. Aby zwiekszyć  atrakcyjność zawodów, a w szczególności wyrównać szanse wszystkich 
drużyn, waga ryb w poszczególnych sektorach będzie sumowana w następujący sposób:

Sektor ZIELONY         1 kg ryb = 1 kg

Sektor ŻÓŁTY             1 kg ryb = 1,25 kg

Sektor CZERWONY    1 kg ryb = 1,5 kg

Dla przykładu, ryba o wadze 11,00 kilogramów zostanie zapisana do klasyfikacji w sektorze 
zielonym jako 11,00 kg, w sektorze żółtym 13,75 kg, a w sektorze czerwonym 16,50 kg.

Stanowiska zostaną wybrane do sektorów na kilka dni przed zawodami tak aby wszystkie 
drużyny miały jak najbardziej wyrównane szanse, a stanowiska niechciane będą mogły 
rywalizować na równi z typowymi „pewniakami”.

8. Losowanie odbędzie się systemem jednostopniowym – nie ma możliwości odrzucania 
stanowisk.

9. Wpisowe na zawody wynosi 1100 złotych, a o starcie w zawodach decyduje kolejność 
wpłat. 

10. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto. Proszę pamiętać, o starcie w zawodach 
decyduje kolejność wpłat. Żeby potwierdzić swój udział należy wpłacić kwotę 600 zł tuż po 
wysłaniu e-maila ze zgłoszeniem, a do końca stycznia 2015 roku pozostałą część.



Świat Karpia
nr konta: 33 1020 5242 0000 2802 0337 1101
z dopiskiem: Eliminacje WCM

Postanowienia ogólne:

1. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 2 kg.

2. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego oraz dużej maty karpiowej.

3. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie 
na stanowisku po zawodach.

4. Rozpalanie ognisk jest zabronione.

5. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.

6. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

7. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo 
zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać 
zawody.

Zasady podczas trwania zawodów:

1.Drużyna składa się z dwóch zawodników (opcjonalnie team runner)
Jeden team runner na drużynę. Team Runner nie może: holować oraz podbierać ryb.

2. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie własnego stanowiska.

3. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w celu sondowania 
dna, stawiania markerów, nęcenia oraz wywożenia zestawów przez dwie osoby. 

4. Każda jednostka pływająca obowiązkowo musi być wyposażona w kamizelkę ratunkową. 
Całkowity zakaz wypływania po spożyciu alkoholu.

5. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny, a ta nie zgłosi 
protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów.

6. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów dla jednej drużyny.

7. W momencie opuszczenia stanowiska przez obydwóch zawodników, należy wyjąć 
zestawy z wody.

8. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga 
największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.

9. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych.

10. Dozwolone jest łowienie tylko na zestawy gruntowe oraz zig-rig.

11. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum 
do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.



Procedura zgłaszania złowionych ryb:

1. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach
karpiowych, po jednej sztuce w worku. 

2. Ryby po zważeniu oraz sfotografowaniu zostają wypuszczone z powrotem do wody.

3. Ryby ważone są tylko i wyłącznie wagą dostarczoną przez organizatora.

Nagrody:

Pula wszystkich nagród to ponad 25.000 złotych

Nagrodzone zostaną ekipy z miejsc 1, 2 oraz 3, a także
Łowca pierwszej ryby
Łowca największej ryby
Łowca ostatniej ryby
oraz zwycięzcy trzech sektorów (w przypadku gdy zwycięzca sektora zajmie miejsca od 1 do 
3 w klasyfikacji generalnej, zwycięzcą sektora zostanie następna ekipa)

 


