
Regulamin cyklu 3 zawodów karpiowych jako eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie 

Karpiowym Polish Carp Masters 

GRAUVELL CARP GRAND PRIX 2016 
 

1. Zawody odbędą się na łowisku Carpshop Lakes w Żukowie w dniach: 

           

Grauvell 

Carp Grand Prix 2016 

"Rozpoczęcie sezonu z Carpshop.pl" 

20-24.04.2016 

 

* 

Grauvell 

Carp Grand Prix 2016 

„Big Fish Carpshop Lakes” 

20-25.06.2016 

 

* 

 

Final Grauvell 

Carp Grand Prix 2016 

& 

„Carp Show nad wodą” 

31.07.-06.08.2016 

 

 

  



2. W zawodach może wziąć udział każdy, w tym również niepełnoletni, ale tylko z pełnoletnim opiekunem. 

W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika 

– team runnera, który startuje na prawach zawodnika. Pozostałe osoby towarzyszące przebywające na 

stanowisku wraz z zawodnikami nie posiadają już takich praw. 

  

3. Liczba drużyn – 20. 

  

4. Uczestnicy zawodów zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu.  Łowisko na czas trwania 

zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania. 

5. Każda z 3 imprez cyklu Grauvell Carp Grand Prix wyłania po jednej 2 osobowej drużynie, która ma 

zapewniony bezpłatny start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2016 

(ewentualny start team runnera jest możliwy po wniesieniu opłaty do PFWK przez samych startujących). 

Uwaga! Jeżeli drużyna, która zapewniła już sobie start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym 

Polish Carp Masters 2016 zwycięży w kolejnych zawodach cyklu wtedy prawo do bezpłatnego startu w 

Mistrzostwach przechodzi na kolejną drużynę w klasyfikacji tej konkretnej imprezy, w której doszło do w/w 

sytuacji. 

Start w tylko jednej z tych 3 imprez nie eliminuje drużyny, która ewentualnie ją wygra, do bezpłatnego startu w 

Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2016. 

 

6. Najlepsza 2 osobowa drużyna z całego cyklu Grand Prix ma dodatkowo zapewniony bezpłatny start w 

Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2017. Warunek to start w co najmniej 2 

imprezach z cyklu Grauvell Carp Grand Prix 2016 w tym oczywiście finałowej! (ewentualny start team runnera 

jest możliwy po wniesieniu opłaty do PFWK przez samych startujących). 

7. Sposób wyłaniania zwycięzców w poszczególnych 3 imprezach cyklu Grauvell Carp Grand Prix 2016 

zakwalifikowanych jako eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2016  : 

 

Do klasyfikacji zawodów liczą się tylko karpie i amury powyżej 3kg.  

 

W poszczególnych imprezach z cyklu  zwycięzców wyłania się przez: 

       * Zawody Grauvell Carp Grand Prix 2016 "Rozpoczęcie sezonu z Carpshop.pl"  20-24.04.2016 

rozstrzyga masa złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o 

zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół.  W razie takiej samej ilości ryb, o 

zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne 

ryby. 

 

    * Zawody Grauvell Carp Grand Prix 2016 „Big Fish Carpshop Lakes” 20-25.06.2016 rozstrzyga suma wagi 

trzech największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o 

zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół ewentualnie następne ryby. 

 

      * Finał Grauvell Carp Grand Prix 2016 & „Carp Show nad wodą” 31.07.-06.08.2016 rozstrzyga masa 

złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje 

większa ilość ryb złowionych przez dany zespół. W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje 

największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby. 

 



8. Sposób wyłonienia zwycięzców całego cyklu czyli najlepszych w Grauvell Carp Grand Prix 2016, które 

zostały zakwalifikowane jako eliminacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 

2017. 

Zwycięzców cyklu Grauvell Carp Grand Prix wyłaniać będziemy według systemu naliczania punktów: 

           * Każdy start drużyny w poszczególnych zawodach cyklu to 50 pkt.  

           * Każde zajęte miejsce w poszczególnych zawodach cyklu jest punktowane następująco: 

              1 miejsce = 150pkt, 2 miejsce = 100pkt, 3 miejsce 60pkt  

              4 miejsce = 17pkt, 5 miejsce = 16pkt, 6 miejsce = 15pkt i tak, aż do 20 miejsca = 1pkt 

Dodatkowo, żeby uatrakcyjnić rywalizację Grand Prix w każdej z poszczególnych imprez cyklu dajemy punkty za: 

            * Złowienie pierwszej ryby zawodów = 1pkt 

            * Złowienie największego karpia zawodów = 1pkt 

            * Złowienie największego amura zawodów = 1pkt 

            * Złowienie największej ilości ryb w jednych zawodach = 1pkt 

   

 Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów i wystartuje w co najmniej 2 imprezach cyklu ( w 

tym finałowej) zwycięża w klasyfikacji Grand Prix i zdobywa bezpłatny start na kolejne już Mistrzostwa 

Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2017! 

 

Uwaga! W razie tej samej liczby zdobytych punktów przez zespoły w klasyfikacji Grand Prix brane pod uwagę 

będą sumy wszystkich kg złowionych ryb przez dany zespół w przebytych przez niego imprezach cyklu. W razie 

takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół. W razie takiej 

samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie 

następne ryby. 

9. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą włosową z gruntu. Dopuszcza się jednak łowienie z toni na tzw. 

zig rig’a przy pomocy zestawu zakotwiczonego do dna za pomocą ciężarka. Zakaz łowienia „na drgającą 

szczytówkę” , typowo z powierzchni i metodą spławikową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, 

zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy lub z mikro zadziorem (dopuszcza się typowe 

haki ze zgniecionym zadziorem). 

  

10. Zawody rozegrane zostaną w formule rzutowej, dozwolone jest używanie max 2 markerów wyrzuconych 

z brzegu. Nęcenie będzie się odbywać wyłącznie z brzegu za pomocą: Rakiety, Spomba, Rury zanętowej(kobry), 

Łyżki zanętowej lub Peta. Zakaz używania działek pneumatycznych! 

 

 Uwaga! Wyjątek stanowi impreza 2 z cyklu czyli Big Fish Carpshop Lakes 20-25.06.2016, na którym będą 

dopuszczone modele zdalnie sterowane do sondowania, nęcenia , wywożenia zestawów i ewentualnie 2 

markerów. 

  

11. Organizatorzy nie zezwalają na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem 

uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem 

ryby, uszkodzenie sprzętu itp.) 

  



12. Koszt uczestnictwa w każdej z imprez – 700pln brutto od drużyny/ pomocnik team runner dodatkowe 

100pln brutto. Osoba towarzysząca przez cały okres zawodów 50pln brutto.            Opłata za cały cykl 3 imprez 

Grauvell Carp Grand Prix 2016 – 2000pln brutto/ pomocnik team runner 200pln brutto/osoba towarzysząca 

100pln  

Opłatę można wpłacać na konto podane poniżej: 

13. Carpshop Dawid Patlewicz  11 1140 2004 0000 3102 7228 4063. W tytule wpisujemy hasło „Grauvell” i 

datę danej imprezy oraz imiona i nazwiska startujących. Jeżeli opłacamy start w całym cyklu z góry z 

przysługującą zniżką wpisujemy „za cały cykl Grauvell Grand Prix” oraz imiona i nazwiska startujących. 

14. Powyższe kwoty zostaną wykorzystane na przygotowanie organizacyjne zawodów oraz zakup nagród 

rzeczowych, pucharów i dyplomów. Z tych kwot również zostaną opłacone 3 starty w MPwWK-PCM 2016 dla 

najlepszych  drużyn z poszczególnych imprez cyklu Grauvell Carp Grand Prix 2016. Z tej puli również zostanie 

opłacony start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM MPwWK-PCM 2017 dla najlepszej 

drużyny w całym Grand Prix. W kosztach przewidziany jest również grill integracyjny pierwszego dnia zawodów 

oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników każdego dnia trwania zawodów. 

  

15. Pomocnik (Team Runner) ma te same prawa co zawodnik. Może pomagać zawodnikom przy wszystkich 

czynnościach związanych z zawodami.  

  

16. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez 

właściciela łowiska w jego odrębnym regulaminie. Regulamin dostępny będzie na tablicach przy wjeździe na 

łowisko. 

  

17. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi oraz pelletem. Dozwolone jest również nęcenie 

method mixem, ugotowanymi ziarnami konopi i rzepiku, kukurydzą konserwową, specjalnie spreparowanymi 

orzechami tygrysimi. Zabronione jest używanie gotowanej kukurydzy oraz żywych przynęt (białe robaki, 

czerwone robaki itp.) Specjalnie spreparowana naturalna kukurydza może posłużyć nam jedynie jako przynęta 

na włosie! 

  

18. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby 

złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz 

po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk 

złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa 

na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 1 karpiu. 

  

19. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy 

jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy 

holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają 

prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania 

protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona. 

  

20. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 20 minut po 

sygnale – koniec zawodów. 

  



21. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez 

organizatorów w czasie trwania zawodów. 

  

22. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników lub 

team runner. 

  

23. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników i team runnera należy wyjąć wszystkie 

zestawy z wody. 

  

24. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy, pomocnik (team runner) oraz osoby na stale 

przypisane do drużyny. Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w 

zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. 

Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie 

odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na 

stanowisku do godziny 22:00 

  

25. Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na stanowisku 

na czas trwania zawodów. Dozwolone są wszelkiego rodzaju przyczepki lekkie, przyczepy kempingowe i 

kampery. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobom 

biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą 

poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie. 

  

26. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo 

do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji 

drużyny. 

  

27. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas drugi zawodnik może 

łowić wyłącznie na dwie wędki i musi  o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora. W 

przypadku gdy do takiej drużyny był przypisany team runner(opłacony zgodnie z 12 pkt tego regulaminu) 

pozostałych dwóch łowi dalej na 4 wędki. 

  

28. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi 

lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną. 

  

29. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk. 

Dozwolone jest używanie grilla w obrębie swojego stanowiska oraz na zasadach przyjętych jako bezpieczne. 

  

30. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej oraz jako 

strzałówek, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. 

  



31. Każda ekipa zobowiązana jest do używania  maty karpiowej dostarczonej przez organizatora, podbieraka 

o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu 

ryby celem opatrzenia rany. 

Uwaga! Zabronione jest stosowanie typowych podbieraków do połowu drapieżników, o okrągłym lub owalnym 

koszu i posiadających inną niż typową miękką karpiową siatkę z małymi oczkami.  

  

32. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli 

tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana, tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia 

wysokiego miejsca. 

  

33. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania 

zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą 

drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub 

drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w. 

  

34. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. 

Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów. 

  

35. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. 

O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

36. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty w sprzęcie i wyposażeniu 

zawodników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę życia i zdrowia przez zawodników.  

Obowiązek ewentualnego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków spoczywa na 

uczestnikach. 

  

37. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą 

powiadomić sędziego lub organizatora. 

  

38. Organizatorzy przewidują pulę nagród w kwocie – 14 000pln w każdej z 2 pierwszych imprez cyklu oraz 

22 000pln w imprezie finałowej.  

W sumie 50 000pln w całym cyklu Grauvell Carp Grand Prix 2016. 

 

39. Organizatorzy mają prawo zmniejszyć pulę nagród, jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 20 

zaplanowanych zespołów. 

 

40. Zgłoszenia należy dokonywać mailowo na adres kontakt@carpshop.pl  

W mailu należy wpisać daty poszczególnych imprez, w których zamierzamy wystartować oraz napisać imiona i 

nazwiska startujących, a także dane do kontaktu telefonicznego.  

 Od momentu zgłoszenia czekamy 14 dni na wpłatę całości wpisowego. Występuje możliwość rozłożen ia na 2 

miesięczne raty kwoty startowego po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem. 

mailto:kontakt@carpshop.pl


41. Na 30dni przed terminem rozpoczęcia każdej z imprez organizator nie zwraca wcześniej wpłaconych 

pieniędzy w przypadku rezygnacji z zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

LOSOWANIE STANOWISK 

Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób: 

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. 

Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna (przez któregoś z zawodników), która będzie losować dla 

siebie numer stanowiska. Będzie tylko jedno losowanie stanowiska bez możliwości odrzucenia. 

Z drugiego pojemnika losujemy następną drużynę i tak kolejno aż do zakończenia losowania. 

Drużyna, która z przyczyn losowych nie będzie mogła stawić się do losowania, a uprzedzi o tym fakcie 

organizatorów zajmie stanowisko ostatnie, które zostanie wolne w losowaniu. 

 

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW: 

Każdy z uczestników zawodów przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do 

biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie 

zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę 

 

1. Grauvell Carp Grand Prix 2016 "Rozpoczęcie sezonu z Carpshop.pl"  20-24.04.2016 

20.04.2016 – Środa  

10.00 – 12.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.                                                             

Pokaz sprzętu wędkarskiego organizowany przez Grauvell Polska! 

11:00 – poczęstunek w formie grilla: karkówka , kaszanka z kapustą zawijana w boczku , sos czosnkowy, pieczywo, 

smalec, ogórki, piwo 

12.00 – oficjalne otwarcie zawodów, losowanie stanowisk. 

Po losowaniu zawodnicy proszeni są o pozostanie na miejscu w celu zrobienia wszystkim wspólnego zdjęcia! 

Po ceremonii otwarcia i losowaniu, drużyny rozjadą się na stanowiska i mogą sondować sobie łowisko oraz 

przygotowywać stanowisko do łowienia. 

14.00 – rozpoczęcie zawodów, pierwsze nęcenie, łowienie 

 

21-23.04.2016 – czwartek-sobota – czas trwania zawodów,                                                              



11:00 – codziennie ciepły poczęstunek od organizatora: bigos myśliwski lub zupa żurek lub grochowa z wkładką. 

 

24.04.2016 – niedziela. 

11.00 – koniec zawodów. 

11.00 – 13.00 ostatnie ważenie ryb przez sędziów, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników. 

13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

 

 

 

2. Grauvell Carp Grand Prix 2016 „Big Fish Carpshop Lakes” 20-25.06.2016 

20.06.2016 – Poniedziałek  

10.00 – 12.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.                                                             

Pokaz sprzętu wędkarskiego organizowany przez Grauvell Polska! 

11:00 – poczęstunek w formie grilla: karkówka , kaszanka z kapustą zawijana w boczku , sos czosnkowy, pieczywo, 

smalec, ogórki, piwo 

12.00 – oficjalne otwarcie zawodów, losowanie stanowisk. 

Po losowaniu zawodnicy proszeni są o pozostanie na miejscu w celu zrobienia wszystkim wspólnego zdjęcia! 

Po ceremonii otwarcia i losowaniu drużyny rozjadą się na stanowiska i mogą sondować sobie łowisko oraz 

przygotowywać stanowisko do łowienia. 

14.00 – rozpoczęcie zawodów, pierwsze nęcenie, łowienie 

 

21-24.06.2016 – wtorek-piątek – czas trwania zawodów,                                                              

11:00 – codziennie ciepły poczęstunek od organizatora: bigos myśliwski lub zupa żurek lub grochowa z wkładką. 

 

25.06.2016 – sobota. 

11.00 – koniec zawodów. 

11.00 – 13.00 ostatnie ważenie ryb przez sędziów, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników. 

13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

 

3. Finał Grauvell Carp Grand Prix 2016 & „Carp Show nad wodą” 31.07.-06.08.2016 

31.07.2016 – Niedziela  

10.00 – 12.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.                                                             

CARP SHOW NA WODĄ !!! 

12:00 – 14:00 Pokaz sprzętu wędkarskiego organizowany przez Grauvell Polska! 

14:00 – 16:00 Konkurs rzutowy wędkami Grauvell na odległość. 



W konkursie może wziąć udział każdy nie tylko sami zawodnicy startujący w zawodach! 

16:00 – Oficjalne otwarcie zawodów, losowanie stanowisk. 

Po losowaniu zawodnicy proszeni są o pozostanie na miejscu w celu zrobienia wszystkim wspólnego zdjęcia!  

Po ceremonii otwarcia i losowaniu drużyny rozjadą się na stanowiska tylko w celu przygotowania obozowiska 

do spania. Całkowity zakaz w tym dniu sondowania i nęcenia łowiska! 

18:00 – 00:00 Impreza integracyjna w formie grill party dla wszystkich zawodników oraz organizatorów. Obecność 

obowiązkowa! 

Poczęstunek: karkówka, kiełbaska , sosy, pieczywo, smalec, ogórki, piwo 

 

 

1.08.2016 - poniedziałek 

06:00 – 8:00 przygotowanie sprzętu do wędkowania, sondowanie. 

8:00 – rozpoczęcie zawodów, pierwsze nęcenie, łowienie 

11:00 – ciepły poczęstunek od organizatora: , kaszanka z kapustą zawijana w boczku , sos czosnkowy, pieczywo 

 

02-05.08.2016 – wtorek-piątek – czas trwania zawodów. 

11:00 – codziennie ciepły poczęstunek od organizatora: bigos myśliwski lub zupa żurek lub grochowa z wkładką, 

kiełbaska z wody 

 

6.08.2016 – sobota 

11.00 – koniec zawodów. 

11.00 – 13.00 ostatnie ważenie ryb przez sędziów, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników. 

13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów. 

 

 

 



 


