
REGULAMIN ZAWODÓW Towarzyskich - II Puchar Carp Travel

Łowisko "Strefa Ciszy" Spalona

1. W klasyfikacji Pucharowej liczy się największa ryba zawodów - BIG FISH.

2. Nagradzane będą wyniki: BIG FISH, DWIE KOLEJNE NAJWIĘKSZE RYBY, BIG FISH

DNIA, PIERWSZA RYBA ZAWODÓW, NAJMNIEJSZA RYBA ZAWODÓW

3. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie

połowu. O aktualnym BIG FISH-u i BIG FISHU DNIA ekipy będą informowane sms-em.

4. Rejestracja drużyn 28.09.2016 godz. 8.00 ; godz. 8.30 losowanie; godz. 9.00 wyjazd na

stanowiska, rozkładanie, markerowanie, nęcenie; godz. 12.00 zestawy w wodzie -

rozpoczęcie łowienia. Zakończenie łowienia 2.10.2016 godz. 11.00; godz. 13.00 –

oficjalne zakończenie i rozdanie nagród.

5. Ekipy rozstawiają namioty oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie

zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Liczymy na

wzajemną współpracę ekip i towarzyską atmosferę.

6. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów tylko i

wyłącznie tyczkowych, nie zagrażających wplątaniu się i zerwaniu ryby.

7. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, holowanie oraz wywożenie zastawów

dozwolone jest ze sprawnego środka pływającego, obowiązkowe posiadanie

kamizelki ratunkowej !

Sprzęt do wywózki musi być w pełni sprawny, sędzia ma prawo zakazać danej drużynie

użycia sprzętu, który nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa przy pływaniu nim

po wodzie. Brak kamizelki ratunkowej będzie równoznaczne z zakazem pływania.

8. Dopuszcza się możliwość stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia

zestawów i nęcenia łowiska.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodami w trakcie trwania



zawodów. Tylko za zgodą sędziego. Jeśli zawodnicy będą mieli uzasadnione potrzeby

wyjazdu – samochody po wypakowaniu sprzętu muszą odstawić na parking przy

Rybaczówce.

10. W zawodach samodzielnie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, osoby poniżej 18-

go roku życia muszą być pod opieką opiekuna.

11. Nie zezwala się na wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.

12. Każdorazowe wejście na teren łowiska osób odwiedzających zawodników musi być

zgłaszane sędziemu – organizatorowi. Samochody gości muszą pozostać na parkingu przy

Rybaczówce.

13. Każda ekipa łowi na cztery wędki. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi

przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko,

zestawy muszą być wyciągnięte z wody.

14. Team Runner ma prawo podbierać rybę swojej ekipy, przygotowywać sprzęt

zawodnikom.

15. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania

innych metod połowu.

16. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w

zawodach. Wyholowanie ryb z pontonu dozwolone tylko w przypadku zaczepienia

ryby o ewentualne podwodne zawady i związane z tym ewentualne zerwanie

zestawów lub pokaleczenie ryby. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie

żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania

protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.

17. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać

jedynie partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.

18. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, dużej maty karpiowej, dużego

podbieraka o rozstawie ramion min. 80 cm, środka dezynfekującego rany ryb i



każdorazowego stosowania go po wyholowaniu ryby celem opatrzenia rany.

19. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie. Ryba może

być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.

20. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym -1

worek – 1 ryba.

21. Ryby wyholowane po sygnale zakończenia godz. 11.00 zawodów, nie będą uznane.

22. Zabrania się rozniecania ognisk przez zawodników. Spożywanie alkoholu w czasie

trwania zawodów jest zakazane.

23. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i

wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za

wszelkie wypadki losowe.

24. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie

zastosowania się do zaleceń sędziego drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a

następnie wykluczona z zawodów.

21. Liczy się dobra karpiowa zabawa i zdrowa rywalizacja w miłej atmosferze.


