
REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach dwuosobowych.
2. Premiowane są miejsca 1/2/3. Oraz za największą rybę zawodów jak i pierwszą rybę zawodów. 
Dodatkowe nagrody dla zwycięskich drużyny z sekrora A i B.
3. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są: KARP i AMUR od 2 kg.
4. Zanęcanie łowiska, sondowanie łowiska i rozstawianie markerów dozwolone jest ze środków 
pływających i łódek zdalnie sterowanych, dozwolone jest również holowanie ryby ze środków 
pływających, pływanie środkami pływającymi jest dozwolone tylko w kamizelkach ratunkowych.
5. Zakaz zanęcania przynętami żywymi (białe robaki, czerwone itp.)
6. Łowienie odbywa się dwoma wędkami na osobę, tradycyjną metodą gruntowo - włosową.
7. Żyłka minimum 0,28mm
8. Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać 
w wodzie w workach karpiowych, jeden karp w jednym wokru. Amur musi zostać zgłoszony od 
razu po wyholowaniu. Sędzia waży rybę i wpisuje ją do karty połowów. Na karcie składają swój 
podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba jest 
niezwłocznie wypuszczana do wody. Każda drużyna musi posiadać worek do przechowywania ryb.
9. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Ryba niepodlegająca klasyfikacji musi 
zostać natychmiast wypuszczona do wody.
10. Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać 
wyholowana w ciągu 15 minut po sygnale.
11. Do podbierania i odhaczania ryb wymagana jest: mata karpiowa lub inna mata o podobnych 
parametrach np. karimata, oraz podbierak karpiowy lub podbierak o jak największym razstawie 
ramion.
12. Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność by jej nie 
pokaleczyć.
13. Hol musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej 
drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mogą oni (ale nie muszą), zgłosić protest do sędziego. 
W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie uznana.
14. Uczestników zawodów obowiązuje zachowanie czystości i ciszy. Każda drużyna podczas 
trwania zawodów musi posiadać worek na śmieci i po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do 
dokładnego posprzątania swojego stanowiska. Na łowisku obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.
15. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj 
zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, wędki (zestawy) muszą wyciągnąć z 
wody. W razie rezygnacji z łowienia jednego z zawodników, drugi członek drużyny łowi jedynie na 
dwie wędki.
16. Każda drużyna ma możliwość rozbicia namiotów.
17. Losowanie miejsc odbędzie się w dniu rozpoczęcia zawodów.
18. Niestosowanie się do regulaminu zawodów może skutkować wykluczeniem z zawodów.
19. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.
20. Jeśli podczas trwania zawodów dwie drużyny osiągną tą samą wagę złowionych ryb, wówczas 
wygrywa ta drużyna, która złowiła mniejszą ilość karpi. Jeśli obie drużyny osiągnęły taką samą 
wagę i ilość ryb, to wygrywa drużyna, która złowiła największego karpia ze wszystkich karpi 
złowionych przez obie drużyny.
21. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację zdjęć z zawodów w portalach 
internetowych o tematyce wędkarskiej.
22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, oraz zmiany terminu zawodów nie 
później niż dwa tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia zawodów. O wszystkich ewentualnych 
zmianach zawodnicy zostaną poinformowani.
23. Uczestnicy zobowiązani są podjąć działania niezbędne do zapewnienia sobie bezpieczeństwa w 
czasie trwania zawodów. W szczególności w przypadku korzystania z jednostek pływających 
zobowiązani są zaopatrzyć je w środki bezpieczeństwa (kapoki, koła ratunkowe itp.) w 



odpowiedniej ilości i korzystać z nich w razie potrzeby.
24. Zakazuje się uczestnikom spożywania alkoholu w czasie trwania zawodów.
25.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezachowaniem przez 
uczestników zasad bezpieczeństwa, w szczególności niedopełnieniem obowiązków opisanych 
powyżej.

Podjęcie decyzji o udziale w zawodach, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów, oraz 
jego przestrzeganiem

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ZAWODÓW:

Czwartek 14 maja 2015 r.
Godz. 12.00-12.45 – przyjęcie i rejestracja uczestników
Godz. 12.45-14.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk oraz omówienie spraw 
organizacyjnych.
Godz. 14.00-16.00 – zajmowanie stanowisk i nęcenie łowiska (przy użyciu pontonów i łódek 
zdalnie sterowanych).
Godz. 16.00 – POCZĄTEK ZAWODÓW

 

Piątek - Niedziela 15-17 maj 2015 r.
Czas trwania zawodów

Niedziela 17 maja 2015 r.
Godz. 12.00 – KONIEC ZAWODÓW
Godz. 13.00-14.00 - oficjalne zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i 
pucharów.


