
Program spotkania „Big Carp Time” 6-10.9.2017

Środa (6.9.2017) 
godz. 10.00 - zapisy zawodników godz.
10.30 - poczęstunek (grochówka)
godz. 11.00 - losowanie stanowisk,
godz. 14.00 - rozpoczęcie łowienia.
Czwartek (7.9.2017)
- czas trwania spotkania
Piątek (8.9.2017)
- czas trwania spotkania
godz. 17.00 - 19.00 poczęstunek (impreza integracyjna, konkurs niespodzianka)
Sobota (9.9.2017)
- czas trwania spotkania
Niedziela (10.9.2017)
godz. 9.00 - zakończenie spotkania 
godz. 12.00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
Regulamin „Big Carp Time”

• Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury od 4 kg
• Spotkanie rozstrzyga suma masy TRZECH NAJWIĘKSZYCH (3szt.) złowionych ryb przez 
poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa 
wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

1. Tylko drużyna, oraz sędziowie mogą przebywać na stanowisku.
2. Wędziska rozstawiamy tylko i wyłącznie na swoim stanowisku (pomoście).
3. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu pływającego 24h, na swoją odpowiedzialność.
4. Podczas korzystania ze środków pływających obowiązkowe jest posiadania kapoków!
5. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie 
może zostać niezaliczona.
6. Każdy uczestnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, 
może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.
7. Do czasu zgłoszenia ryba musi być przechowywana w worku karpiowym, 1 ryba - 1 worek,.
8. Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich 
obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie 
natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów!!!
9. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na sześć (6) 
wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i 
metody spławikowej.
10. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 4 markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.
11. Zabrania się używania przynęt oraz zanęt zwierzęcych.
12. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia spotkania musi być podebrana maksimum do 10 
minut po sygnale – koniec spotkania.
13. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez 
organizatorów w czasie trwania spotkania.
14. W czasie trwania spotkania całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników, nie
dotyczy organizatorów.
15. Zakaz rozpalania ognisk.
16. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
17. Poza regulaminem spotkania „Big Carp Time”, obowiązuje również regulamin łowiska 
Gosławice.


