
Regulamin zawodów

Black Cat Extreme 2016 
2-3 lipca 2016 

Rzeka Odra

Organizator: AS PRO MEDIA - wydawca "Świat Suma", Marek Chmielewski
Sponsorzy: Zebco Europe, Black Cat

Patronat medialny: Wiadomości Wędkarskie, Niezbędnik Wędkarza, Świat Suma

Zawody rozegrane zostaną na rzece Odrze – od elektrowni w Wałach do ujścia rzeki
Widawa do Odry.

Uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualne zezwolenie na połów ryb w okręgu
Wrocław. 

Opłata dla:
zrzeszonych w PZW – 40 zł

nie zrzeszonych w PZW – 80 zł

Można opłacić przez internet:
http://pzw.wroc.pl/zezwolenia/

AKTUALIZACJA REGULAMINU
1. W zawodach zakazane jest łowienie na żywą i martwą rybkę

2. W zawodach dopuszczalne jest łowienie na rosówki

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, zatwierdzony przez organizatora zawodów – firmę AS PRO MEDIA 
oraz Marka Chmielewskiego, określa zakres i tryb działania, organizację i zasady 
rozgrywania zawodów sumowych "Black Cat Extreme 2016" w dniach 2-3 lipca 2016.

§2



W zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 lat. Nikt poniżej 18 roku życia nie
może korzystać ze środków pływających.

§3

W niniejszym regulaminie został przyjęty skrót nazwy zawodów "Black Cat Extreme" na
"BCE"

§4

Organizator BCE zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów i regulaminu w dowolnym
czasie trwania zawodów jak i na dowolnym etapie przeprowadzania zapisów na zawody.

§5

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach będą zobowiązane okazać organizatorom
wymagane dokumenty oraz ubezpieczenie NNW + OC. Nieokazanie tych dokumentów

skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

§6

 Wszystkie osoby biorące udział w zawodach będą zobowiązane do podpisania formularza
rejestracyjnego oraz akceptację ostatecznego regulaminu zawodów.

§7

Wszystkie protesty i nieprawidłowości podczas zawodów należy zgłaszać niezwłocznie do
organizatorów - sędziów.

§8

Każda próba obrażania lub utraty nietykalności cielesnej sędziego lub organizatorów będzie
prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji drużyny z zawodów Black Cat Extreme –

2016, bez możliwości ponownego uczestnictwa w przyszłości.

§9

Organizatorzy BCE zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi
uczestników zawodów na różnych polach dystrybucji m.in. w prasie, internecie, radiu.

§10

Wpisowe na zawody wynosi 600 zł (w tym 23% VAT), płatne do 15 czerwca 2016 roku.
Zadatek w wysokości 200 zł (w tym 23% VAT) płatny jest w ciągu 4 dni od momentu

wysłania zgłoszenia do organizatorów. W przypadku niewpłacenia zadatku, zarezerwowane



miejsce – przepada. W sytuacji gdy po wpłacie zadatku, drużyna wycofa się ze startu w
zawodach, nie zostanie on zwrócony. Osoby – firmy, które chcą by została im wystawiona
faktura VAT, muszą wysłać taką informację podczas zapisów, w innym przypadku zostanie

wystawiony i wysłany na podany adres paragon fiskalny.

§11

Wpłat należy dokonywać na konto: AS PRO MEDIA, PKO BP 98 1020 2267 0000 4502
0097 5094 z dopiskiem "BCE + imię, nazwisko jednej osoby z drużyny".

§12
W cenie wpisowego zawarte jest: wyżywienie – śniadanie sobota i niedziela, bankiet w

sobotę, cumowanie łodzi w porcie z 2/3 lipca, slipowanie. Wpisowe nie obejmuje:
zezwolenia na połów w okręgu Wrocław, noclegu.

§13

Istnieje możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej – taką informacje należy
przekazać organizatorom podczas zapisów na zawody. Osoba towarzysząca nie ma prawa
wchodzić na łodzie/pontony, wypływać na wodę. Za osobę towarzyszącą płatność wynosi:

130 zł/osobę (2 x śniadanie, bankiet).

Rozdział II
Skrócony plan zawodów

Rejestracja: 2 lipca w godzinach 5.30 – 7.00
Ceremonia otwarcia, losowanie, śniadanie na ciepło: 2 lipca godz. 7.00
Początek pierwszej tury: 2 lipca – 9.00
Zakończenie pierwszej tury: 2 lipca – 17.00
Impreza integracyjna: 2 lipca, 19.00 – 02.00
- muzyka
- pokazy sprzętu
- bankiet, catering, darmowe piwo

Zbiórka i śniadanie na ciepło: 3 lipca godz. 7.00
Początek drugiej tury: 3 lipca – 9.00
Zakończenie drugiej tury: 3 lipca – 17.00
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród: 3 lipca – 18.00

Rozdział III
Rejestracja



1. Każdy zespół musi zarejestrować się w godzinach rejestracji i dostarczyć wymagane 
dokumenty. Niedostarczenie pełnej dokumentacji (dowód osobisty, ubezpieczenie, 
potwierdzenie wpłaty), skutkować będzie niezarejestrowaniem uczestnika bądź 
całego zespołu.

2. Każdy uczestnik po przejściu przez rejestrację otrzyma bransoletkę identyfikacyjną 
ze specjalnym nadrukiem, która musi być noszona przez cały czas trwania imprezy.

3. Podczas rejestracji każda drużyna będzie losowała jeden numer. Będzie on oznaczał 
kolejność wypływania z portu.

4. Nie stawienie się drużyny do rejestracji może skutkować wykluczeniem z zawodów. 
Drużyna nie otrzyma wówczas zwrotu wpisowego. O wypadkach losowych, 
utrudniajacych przybycie należy niezwłocznie poinformować organizatora, e-mail: 
bce@aspromedia.info

5. Drużyny spóźnione na rejestrację będą ostatnimi w oficjalnym losowaniu.
6. W sytuacji wywołania zawodników do losowania/rejestracji i nie stawienie się ich po

trzech wezwaniach, przechodzą oni na koniec kolejki losowania.
7. Losowanie odbywać się będzie w formule, bez możliwości odrzucania 

wylosowanych numerów.

Rozdział IV
Środki pływające i bezpieczeństwo

1. Każda drużyna musi posiadać jeden środek pływający (ponton lub łódź).
2. Wypływanie na stanowiska może odbywać się tylko i wyłącznie z miejsca 

zbiórki, oficjalnego rozpoczęcia zawodów po ówczesnym sprawdzeniu środka 
pływającego przez organizatora zawodów.

3. Dopuszcza się do używania pontonów minimum 2-komorowych.
4. Napęd – silniki elektryczne, spalinowe, wiosła.
5. Każdy ponton, łódź musi być wyposażony w:

- 2 wiosła na dulkach
- dwie kamizelki ratunkowe z gwizdkiem przymocowanym do kamizelki, 
elementami odblaskowymi, muszą posiadać certyfikat CE i spełniać normy 
europejskie

6. Kamizelki muszą być noszone w momencie, gdy znajdujemy się na wodzie.
7. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych, sędzia może wydać nakaz 

zabraniający używania środków pływających.
8. Łodzie z napędem spalinowym muszą być wyposażone w gaśnicę oraz apteczkę 

pierwszej pomocy.
9. Każdy zawodnik uczestnicząc w zawodach bierze na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za zdrowie, życie oraz mienie własne, a także osoby trzeciej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządząne przez osoby 

trzecie, jak również uczestników zawodów.
11. Organizator ma prawo wykluczyć zawodników z zawodów w sytuacji:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie 
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, - za 
niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, 
sędziego czy innych zawodników, 



 Rozdział V
Zasady używania środków pływających

1. Uczestnik poniżej 18 roku życia nie ma prawa korzystać ze śródków 
pływających.

2. Tylko dwóch wędkarzy może przebywać na pontonie, łodzi.
3. Wypłynięcie bez kamizelki ratunkowej skutkować będzie wykluczeniem z 

zawodów bez możliwości zwrotu wpisowego.
4. Wszystkie łodzie przebywające na brzegu muszą być zacumowane.
5. Zabrania się używania dwóch łodzi, pontonów jednocześnie.
6. Zabrania się wchodzenia na środek pływający w woderach, gumowcach i 

spodniobutach.
7. Wskazane jest by w łodziach, pontonach posiadać maty do odhaczania ryb.

 Rozdział VI
Nagrody

1. Zwycięzcą zawodów zostanie drużyna z największą ilością punktów za złowione 
ryby. W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej drużyn, decydować o 
zwycięstwie będzie największa złowiona ryba przez daną drużynę.

2. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na oficjalnym zakończeniu zawodów.
3. Nagrodzone zostaną: I, II, III i IV miejsce, oraz łowca największej ryby Big Fish.

 Rozdział VII
Regulamin zawodów

1. Zawody rozgrywane zostają na żywej rybie.
2. Podczas zawodów obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, 
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
3. Złowione ryby muszą być bezzwłocznie zgłaszane sędziemu pod nr tel. 664 001 799
4. Organizatorzy BCE zastrzegają sobie prawo do przeszukiwania sprzętu, zestawów, 
łodzi oraz pojazdów, w celu zwalczania wszelkich form oszustwa. Drużyna, której 
udowodnione zostanie oszustwo zostanie natychmiast zdyskwalifikowana.
5. Każda drużyna może łowić na maksymalnie 2 wędki. 
6. Wejście do wody jest dozwolone tylko do wysokości pasa.
7. Minimalne odległości pomiędzy  jednostkami podczas łowienia ze środków 
pływających powinny wynosić 50 m. Za zgodą zainteresowanych zawodników 
odległość ta może być zmniejszona.
8. Znakiem rozpoczynającym turniej wybicie godziny 9:00
9. W zawodach liczą się ryby: Sum od 70 cm.
10. Jeżeli branie nastąpi tuż przed godziną 17:00 ryba musi być wyholowana w 20 



minut, inczej nie zostanie zaliczona.
11. Zawody kończą się (każda tura) o godzinie 17:00.
12. Niestosowanie się do powyższego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją bez 
możliwości zwrotu wpisowego.

Rozdział VIII
Zgłaszanie połowów, ważenie ryb

1. Po złowieniu ryby, drużyna jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym 
sędziego. Do czasu jego przybycia ryba musi być przetrzymywana w wodzie na 
brzegu.

2. Przy ważeniu może być 1 sędzia.
3. Każda ryba musi być zmierzona na oficjalnej miarze.
4. Każdy połów musi być udokumentowany zdjęciem z tabliczką, zrobionym przez 

sędziego telefonem komórkowym.
5. Sędzia oraz organizator ma pierwszeństwo w wykonywaniu zdjęć, filmów, 

wywiadów.
6. Obowiązuje następująca punktacja: - za wymiar określony przez regulamin – 700 

pkt. - za każdy dodatkowy centymetr - 70 pkt.
7. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego 

centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. 

Rozdział IX
Zakończenie

1. Uzyskana przez organizatora zgoda na użytkowanie odcinka rzeki Odra zobowiązuje 
uczestników zawodów do przestrzegania:
- zakazu niszczenia
- zabrania ze sobą śmieci do miejsca wyznaczonego przez organizatora /port/
- wypuszczania złowionych ryb, obowiązuje zasada NO KILL
- zakazu spożywania alkoholu podczas zawodów

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie bezpośrednio 
organizator zawodów.


