
Regulamin zawodów karpiowych Catch&Release 2015

1. Organizatorem zawodów Catch&Release 2015 jest czasopismo i portal Świat Karpia Adrian 
Śmigiel, natomiast sponsorami zawodów firmy: Vimarco, Renmar Baits, Rod Hutchinson, Navitas, 
Century.

2. Drużyna musi składać się z dwóch osób.

3. Każda osoba ma możliwość łowienia na dwie wędki tylko metodą włosową.

4. Zestawy oraz markery należy umieszczać w granicach swojego stanowiska – podczas losowania 
stanowisk zostanie rozdana mapka określająca obszar łowienia przysługujący poszczególnym 
stanowiskom.

5. Dozwolone jest używanie środków pływających (ponton, łódka, modele zdalnie sterowane) do 
sondowania, nęcenia, stawiania markerów oraz wywożenia zestawów.

6. Wymagane jest posiadanie kamizelki ratunkowej (organizator ich nie zapewnia).

7. Drużyna, która nie będzie korzystała z kamizelek ratunkowych otrzyma za pierwszym razem 
upomnienie, natomiast za drugim zostanie wykluczona z zawodów.

8. Zawodnicy korzystają ze środków pływających na własną odpowiedzialność, przed startem 
wymagane będzie podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności własnej – wzór na drugiej stronie.

9. Osoby, które będą korzystały ze środków pływających w stanie nietrzeźwości, zostaną 
natychmiast wykluczone z zawodów.

10. Sprzęt pływający wykorzystywany do połowu ryb musi być obowiązkowo zarejestrowany i 
oznakowany zgodnie z przepisami.

11. Maksymalna odległość na jaką będzie można wywozić zestawy wynosić będzie nie więcej jak 
150m od brzegu.

12.  Zabrania się poruszania środkami pływającymi poza swoim łowiskiem.

13. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie trzech markerów na drużynę.

14. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.

15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W 
jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.



16. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 3 kg.

17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, maty karpiowej oraz dużego 
podbieraka.

18. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni 
prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie 
zaliczona do klasyfikacji.

19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji 
pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

20. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich złowionych ryb podczas 
trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, 
która złowiła większą ilość ryb, a następnie drużyna, która złowiła największą rybę.

21. Sondowanie  i nęcenie jest dozwolone natychmiast po przybyciu na stanowisko.

22. Rozpoczęcie zawodów i losowanie stanowisk odbędzie się 23.09.2015 r o godzinie 10.00, 
natomiast rejestracja zawodników prowadzona będzie już od godziny 9.00

23. Rozpoczęcie wędkowania od godziny 13.00 w dniu 23.09.2015 r

24. Zakończenie wędkowania o godzinie 9.00 w niedzielę 27 września 2015 roku.

25. Ważenie złowionych ryb odbywać się będzie w godzinach: 8:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 w 
niedzielę po godzinie 9.00.

26. Po zajęciu swojego stanowiska nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.

27. Rozniecanie ognisk jest zabronione.

28. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego. 

29. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

30. Każdy wjazd rodziny lub znajomych na teren zawodów w ich trakcie, musi zostać zgłoszony 
sędziemu, pod groźbą wykluczenia drużyny z zawodów. 

31. Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub 
innych poniesionych kosztów. 

32. Organizator oraz właściciele łowiska proszą o zachowanie ciszy i porządku na stanowisku.

33. Biorąc udział w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie oraz 
rozpowszechnianie swojego wizerunku w filmach wideo oraz zdjęciach.

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

35. Drużyna, która do dnia 31.01.2015 roku nie wpłaci zaliczki w wysokości 300 zł, zostanie 
automatycznie wykreślona z listy startowej, jeśli zaś drużyna wpłaci zaliczkę, ale nie wpłaci 



pozostałej kwoty do dnia 30.04.2015 lub zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach, zaliczka nie 
zostanie zwrócona.

36. Koszt uczestnictwa w zawodach to 800 zł od drużyny. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo 
na adres  redakcja@swiatkarpia.com

37. UWAGA! Proszę nie zabierać ze sobą przyczep kempingowych – brak miejsca na wale do ich 
ustawienia.

38. Drużyna może korzystać z pomocy jednego team runnera – dopłata 50 zł.
- Każdy team runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.
- Team runner nie może holować, podbierać ryb, zarzucać wędek wywozić zestawów i wypływać 
środkiem pływającym.

39. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów regulaminu zawodów, po 
wcześniejszym poinformowaniu wszystkich zespołów.

-------------------------------------------------
Wzór oświadczenia

Dębowa, 23.09.2015r.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne 
skutki dla mojego zdrowia i życia podczas startu w zawodach Catch&Release 2015, których 
organizatorem jest firma AS PRO MEDIA, wydawca czasopisma Świat Karpia, w czasie 
rozgrywania zawodów w dniach 23-27.09.2015 r. 

………………………………….
 Podpis własnoręczny
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