
Warunki uczestnictwa: 

  

1. Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Nowaki k/Nysy w dniach 3-7.08.2016r 

2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe, które opłaciły start w wysokości 800zł od 

drużyny. 

3. 
Startowe należy wykupić w sklepie www.Carpland.pl w zakładce Imprezy. W razie pytań pr

oszę dzwonić pod numer 884 620 999 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienie robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na p

ublikację zdjęć  

wykonanych podczas trwania zawodów. 

5. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik zobowiąza

ny jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każdewejście do wody oraz wypłynięcie pontone

m bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że organizator zawodów nie ponosi żadnej  

odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów. 

 

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w c

harakterze akceptacji zawartych w nim przepisów w innym razie nie będą dopuszczeni do ucz

estnictwa w zawodach. 

 

Postanowienia ogólne: 

  

1. Zbiórka zawodników w dniu 3.08.2016 r o godzinie 12:00 na stanowisku zerowym, gdzie n

astąpi rejestracja drużyn. Po posiłku ufundowanym przez organizatora oraz omówieniu regula

minu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. 

2. Losowanie odbywa się jeden raz, beż możliwości odrzucenia stanowiska. 

3. Po zakończeniu losowania wszystkie drużyny rozjeżdżają się na swoje stanowiska w celu  

przygotowania się do zawodów. 

4. Rozpoczęcie wędkowania o godz. 15:00. Zakończenie wędkowania w Niedzielę 

7.08.2016 r. o godz. 9.00 

5. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 5 kg. 

6. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego oraz maty karpiowej o wymiar

ach nie mniejszych jak 1,00 x 0,80 metra. 

7. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie 

po zawodach. 

8. Rozpalanie ognisk jest zabronione. 

9. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora. 

10. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play. 

11. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy organiz

ator ma prawo zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferyczn

ych przerwać zawody. 

   

DO KLASYFIKACJI ZALICZANE BĘDĄ TYLKO 3 NAJWIĘKSZE RYBY 

KAŻDEJ DRUŻYNY 

  

Zasady podczas trwania zawodów: 
 

1. Drużyna składa się z dwóch zawodników. 

2. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie własnego stanowiska. 

3. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w celu sondowania dn



a, stawiania markerów,  

nęcenia oraz wywożenia zestawów. W czasie trwania zawodów na łodzi może znajdować się t

ylko jedna osoba. Każda jednostka pływająca obowiązkowo musi być wyposażona w kamizel

kę ratunkową. Całkowity zakaz wypływania po spożyciu alkoholu. 

4. Pływanie, sondowanie oraz łowienie ryb tylko w obrębie wylosowanego stanowiska. W prz

ypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi protestu ryba

 zostaje zaliczona do zawodów. 

5. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów dla jednej drużyny. 

6. W momencie opuszczenia przez obydwu zawodników z jeden drużyny stanowiska, należy  

wyjąć zestawy z wody. 

7. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga 

największej ryby. 

8. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych. 

9. Dozwolone jest łowienie tylko na zestawy gruntowe. 

10. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum d

o 10 minut po sygnale - koniec zawodów. 

 

 

Procedura zgłaszania złowionych ryb: 

 

1. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach 

karpiowych, po jednej sztuce w worku. W zawiązku z możliwością złowienia wielu karpi, 

radzimy zabrać ze sobą większą ilość worków. 

2. Ważenie złowionych ryb odbywa się na bieżąco w godzinach od 8:00 do 19:00, złowione a

mury warzone są na bieżąco. 

3. Ryby po zważeniu zostają wypuszczone z powrotem do wody. 

4. Ryby ważone są tylko i wyłącznie wagą dostarczoną przez organizatora. 

  

Nagrody: 

  

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy a w nim, kubeczek, koszulka, i inne drobiazgi. 

  

1. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze drużyny. 

2. Nagrodzone zostaną "Big Fish of the Day" czyli: 

Środa od 15:00 do 23:59 - potwierdzone SMS'em 

Czwartek 00:00 do 23:59 - potwierdzone SMS'em 

Piątek 00:00 do 23:59 - potwierdzone SMS'em 

Sobota 00:00 do 23:59 - potwierdzone SMS'em 

3. Nagrodzone zostaną 3 sektory 

4. Nagrodzony zostanie łowca "Big Fish"  

 

  

Nagrody sektorowe nie łączą się z nagrodami głównymi.  

Zwycięzcą sektora jest ta drużyna, która złowiła najwięcej wagowo karpi spośród wszystkich 

drużyn w danym sektorze,  

o ile nie zajęła 1,2,3 miejsca w klasyfikacji generalnej.  

  

W przypadku, gdy w sektorze żadna z drużyn nie złowi karpi, wówczas o wygranej sektorowe

j decyduje losowanie. 

   



Carpland Team 

serdecznie zapraszają wszystkich miłośników wędkarstwa karpiowego do wzięcia udział

u w naszych zawodach 

  

  

NAGRODY  
  

Miejsce 1 (suma nagród to około 6 tys zł)  

1. Darmowy start w finale Polish Carp Masters 2016 na zbiorniku Debowa 

2. Dwa pontony Kolibri KM 260 

3. Dwa Silniki Minn kota Endura 30 

4. Nagrody od sponsora  

  

Miejsce 2 (suma nagród to około 3,5 tys zł )  

1. Dwa łóżka XTI STANDARD - Sonik Sports 

2. Dwa śpiwory XTI – Sonik Sports 

3. Nagrody od sponsora  

  

  

Miejsce 3 (suma nagród to około 2 tyś zł)  

1. 2 x  Bivie Lite Duo – Ridge Monkey 

2. 2 x Bivie Lite Duo Case- Ridge Monkey 

3. 2 x Deep Fill Toaster XL - Ridge Monkey 

4. 2 x Deep Fill Toaster XL Case - Ridge Monkey 

5. 2 x Heavy Duty Water Carrier 15L - Ridge Monkey 

6. 2 x Trucker Cap Black-Green - Ridge Monkey 

7. 2 x Action Station - Ridge Monkey 

  

 

Big Fish of the Day (każdego dnia - 5 kg kulek ufundowane przez firmę Anaconda) 

 

Zwycięzcy Sektorowi: 

Sektor - Diamond Baits - nagrody wartości 1000 zł 

Sektor - Carp Old School - nagrody wartości 1000 zł 

Sektor - Crazy Carp - Imperial Baits - nagrody wartości 1000 zł 

 

Big Fish ( nagroda wartości 2700 zł) 

Łódka zdalnie-sterowana DELTA BOAT MAXI LI-LON 


