
REGULAMIN II EDYCJI ZAWODÓW KARPIOWYCH 
„ELEGANCKIE ZAWODY KARPIOWE "U Roberta" „

1. Zawody odbywają się na stanowiskach dwuosobowych, metodą gruntową (bez używania 
spławika, kuli wodnej, drgającej szczytówki) zgodnie z metoda włosowa oraz zasadą „NO 
KILL”.

2. Każdy zawodnik może łowić na 2 wędki.

3. W trakcie trwania zawodów na stanowisku zawsze musi przebywać jeden z zawodników.

4. Organizator dopuszcza przebywanie na stanowisku „asystenta” po uprzednim zgłoszeniu 
przy czym „asystent” nie ma prawa posługiwania się sprzętem zawodników (dotyczy 
rozwijania, zwijania sprzętu, holowania, podbierania ryb, nęcenia, wyrzucania zestawów).

5. Organizator wymaga od uczestników posiadania i stosowania maty do odhaczania ryb, 
podbieraka karpiowego, odkażacza do ran oraz worków karpiowych do przetrzymywania 
ryb. (1 ryba 1 worek)
UWAGA! Organizatorzy nie zapewniają worków karpiowych.

5. Organizatorzy nie dopuszczają używania sprzętu pływającego, dozwolone jest 
wywożenie zestawów łódką zdalnie sterowaną.

6. Organizatorzy nie zezwalają na stosowanie plecionki jako sznura głównego, dozwolone 
jest stosowanie przyponu strzałowego.

7. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są KARPIE i AMURY o wadze od 3 kg 
wzwyż.

8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu, sędziowie będą obchodzić rano i 
wieczorem (częściej w miarę ilości łowionych ryb)

9. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie i w sposób humanitarny 
wpuszczone do wody!!!

10. Do czasu przybycia komisji wagowej ryby należy przechowywać w wodzie w workach 
karpiowych. 

11. Ryba po zważeniu, zmierzeniu i sfotografowaniu przez komisję wagową wraca do wody.

http://www.blogger.com/null


12. Holowanie ryb powinno odbywać się w miarę możliwości w obrębie własnego 
stanowiska, musi ono odbywać się z brzegu (BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WCHODZENIA 
DO WODY!). 
Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni 
prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona 
ryba nie zostanie uznana. 

13. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania czystości i ciszy.

14. Na całym terenie organizacyjnym obowiązuje zakaz palenia ognisk.

15. Przebywanie na łowisku osób trzecich nie biorących udziału w zawodach zabronione, 
odwiedziny możliwe w punkcie XXX oznaczonym na mapce. 

16. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie alkoholu oraz środków 
odurzających ZABRONIONE!

17. W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizatorzy są upoważnieni do 
wyproszenia uczestnika z zawodów bez zwrotu kosztów. 

18. Punkt XXX oznaczony na mapie jest wyposażony w bieżąca wodę, prąd oraz apteczkę. 

19. Uczestnicy akceptują w pełni regulamin potwierdzając to podpisem.

20. W przypadku wyniknięcia sporów zostanie powołana komisja w składzie: sędzia i 
dwóch organizatorów.

21. W przypadku rezygnacji z zawodów lub niestawieniu się na zawodach po 
wcześniejszym opłaceniu wpisowego  pieniądze nie będą zwracane!  

22. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie trwania 
zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących drużyn. 


