
Regulamin III Kaliskiego Pikniku Karpiowego Szałe 2014

1. Zbiórka zawodników w dniu 29 maja 2014r.Nad zbiornikiem Szałe koło Kalisza o 
godz. 10.00 Po oficjalnym rozpoczęciu i omówieniu spraw organizacyjnych oraz 
regulaminu odbędzie się losowanie stanowisk.

2. Organizatorzy przewidują start 25 drużyn.

3. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach 
dwuosobowych. Na "żywej rybie" zgodnie z zasadą "Złów i wypuść". Każda drużyna 
powinna posiadać: matę karpiową, odpowiedni podbierak o rozstawie ramion 
niemniejszym niż 90 cm, środek do dezynfekcji ran, worki do przechowywania 
złowionych ryb oraz w przypadku korzystania ze sprzętu pływającego kamizelki 
asekuracyjne(kapoki) 

4. Premiowane miejsca 1 - 2 - 3 oraz największa złowiona ryba.

5. Ryby zaliczane do klasyfikacji punktowej to: KARP i AMUR o wadze od 2 kg .

6. Sondowanie, zanęcanie łowiska, wywożenie zestawów, holowanie dozwolone jest 
za pomocą: pontonów, łodzi tylko od świtu do zmierzchu oraz pod warunkiem 
używania kamizelek asekuracyjnych(kapoków) W pozostałych przypadkach : łódek 
zdalnie sterowanych, procy, rakiet zanętowych i rur wyrzutowych całą dobę. 

7. Łowienie odbywa się z brzegu dwoma wędkami na osobę, metodą 
gruntową(włosową), nie dopuszcza się stosowania metody drgającej szczytówki.

8. Zakaz używania przynęt żywych (białe robaki, larwy, rosówki itp.)

9. Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego rybę należy 
przechowywać w worku karpiowym w wodzie. Sędzia waży rybę, wpisuje do karty 
połowów. Na karcie składa swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Po 
zważeniu i sfotografowaniu ryba jest niezwłocznie wypuszczona do wody. W 
przypadku złowienia Amura należy natychmiast powiadomić sędziego w celu jak 
najszybszego zważenia i wypuszczenia złowionej ryby.

10. Ryba nie podlegająca klasyfikacji musi być w sposób humanitarny wypuszczona 
do wody.

11. Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność 
tak, aby nie została pokaleczona



12. Zabrania się w trakcie trwania zawodów rozpalania ognisk, poruszania się 
samochodem, nadużywania alkoholu

13. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z 
zawodników. W razie rezygnacji jednego z uczestników drugi członek drużyny może 
łowić jedynie na 2 wędki.

14.Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania 
swojego stanowiska. 

15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo 
zdyskwalifikować zawodników.

16. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu 
zawodników oraz za zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 
zawodów

18. Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga organizator. 
Jednocześnie ma on prawo w trakcie trwania imprezy zmienić regulamin np. 
drastyczne pogorszenie warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ na życie 
bądź zdrowie uczestników itp. A o wszystkich ewentualnych zmianach niezwłocznie 
powiadomić wszystkich zawodników. Koniec zawodów 1 czerwca o godzinie 11.00. 
Oficjalne zakończenie odbędzie się w miejscu zbiórki o godzinie 12.00 


