
Harmonogram zawodów  

XI Meetingu Carp Team Luboń 23 – 26 czerwiec łowisko “Szachty” 

 
 Dzień pierwszy (czwartek) 

Godziny od 10.00 do 11.00 rejestracja zawodników. 

11.15 uroczyste otwarcie i losowanie stanowisk 

11.45 wyjazd na stanowiska. 

13.00 rozpoczęcie zawodów. 

 Dzień drugi, trzeci ( piątek i sobota) 

Czas trwania zawodów  

 Dzień czwarty (niedziela) 

10.00 koniec łowienia 

11.30 zakończenie zawodów, wręczenie nagród, 

 

Losowanie stanowisk 

1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu (z wyjątkiem patrz: punkt 2.) 

2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów 

uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tą drużynę dokona jeden z 

uczestników imprezy. 

3. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: wylosowana przez organizatora drużyna losuje 

dla siebie numer stanowiska i zostaje już przy tym wylosowanym numerze stanowiska nie ma 

już drugiej możliwości losowania. Losuje już tylko następną drużynę itd. aż do ostatniej drużyny. 

Procedura zgłaszania połowu 

 

1. Ważenie odbywa się w godzinach 19.00 oraz 9.00. Jeśli ryba jest zagrożona –ważenie odbywa 

się od razu. 

2. Złowioną rybę należy zgłosić telefonicznie sędziemu zaraz po złowieniu. 

3. Zgłoszona ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego – inaczej nie będzie 

zaliczona! 

4. Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której zapisuje się: 

a. Nazwisko zawodnika, który złowił rybę, 

b. Datę i godzinę ważenia ryby, 

c. Wagę ryby 

d. Gatunek ryby, 

e. Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu. 

 

Regulamin XI Meetingu Carp Team Luboń 23-26 czerwiec 2016 łowisko „Szachty” 

 

1. Organizatorem zawodów jest Koleżeński Klub Karpiowy CARP TEAM LUBOŃ 

2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą „NO KILL” 

3. Zawody wygrywa drużyna która złowi najwięcej wagowo ryb. 

4. Ryby zaliczane do klasyfikacji punktowej to: KARP i AMUR o wadze od 5 kg . 

5. Premiowane miejsca 1-3 oraz największa złowiona ryba. 

6. Do klasyfikacji liczą się 3 największe ryby. 

7. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach dwuosobowych.  

8. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na sześć wędek, 

zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody 

spławikowej 

9. Każda drużyna to dwie osoby, bez team runnera. 



10. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych. 

11. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają (wywożą) zestawy, holują rybę i podbierają. 

12. Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska. 

13. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, 

może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi. 

14. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym, wyjątkiem jest amur 

którego złowienie należy zgłosić sędziemu o każdej porze doby, a po zważeniu i sesji zdjęciowej 

natychmiast ostrożnie wypuścić. 

15. 1 ryba - 1 worek, odhaczanie ryb odbywa się na macie karpiowej. 

16. Dozwolone jest korzystanie maksimum z sześciu markerów (bojek) do oznaczenia łowiska na 

drużynę. 

17. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, materiałów PVA 

działek pneumatycznych, łódek zdalnie sterowanych, środków pływających. 

18. Zabrania się używania żywych przynęt jak i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci. 

19. Podczas wypływania na wodę środkiem pływającym (łódka, ponton) każdy z płynących 

obowiązkowo musi mieć na sobie zapiętą kamizelkę ratunkową (organizator ich nie zapewnia). 

20. Drużyna która nie będzie korzystała z kamizelek ratunkowych, za pierwszym razem otrzyma 

upomnienie, a za drugim razem zostanie wykluczona z zawodów. 

21. Kategoryczny zakaz pływania łodzią lub pontonem w założonych woderach lub spodnio butach. 

22. Zakaz wypływania pontonami oraz łodziami w trakcie ekstremalnych warunków atmosferycznych, 

decyzję ostateczną o wypływaniu na jezioro będzie podejmował sędzia. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki podczas pływania łodzią lub pontonem 

23. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 

minut po sygnale – koniec zawodów. 

24. Zakaz wchodzenia do wody przez zawodników w trakcie zawodów, chyba że jest to sytuacja 

szczególna (kłopot z podebraniem ryby, problemy z jakimkolwiek sprzętem itp.) 

25. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez 

organizatorów w czasie trwania zawodów. 

26. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników 

zawodów. 

27. Zakaz rozpalania ognisk. 

28. Po zakończeniu zawodów należy posprzątać swoje stanowisko. Śmieci drużyna zabiera ze sobą. 

29. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą duży podbierak karpiowy o rozstawie ramion nie 

mniejszych niż 90 x 90 cm, worek karpiowy do przetrzymywania ryb (najlepiej kilka) oraz środek 

dezynfekujący rany po haczyku, matę oraz worek do ważenia ryb. 

30. Zakazuje się uczestnikom spożywania alkoholu w czasie trwania zawodów. 

31. W czasie trwania zawodów obowiązuje regulamin łowiska dostępny na stronie 

http://www.lowisko-szachty.pl/ 

32. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów regulaminu zawodów, po 

wcześniejszym poinformowaniu wszystkich drużyn. 

33. O udziale w zawodach decyduję kolejność zgłoszeń pisemnych na adres: gmrtactical@wp.pl 

podając imię i nazwisko (nazwę drużyny), numery telefoniczne (kontaktowe),oraz wzrost każdego 

z członków drużyny, jeśli będzie zrobiony przelew również taką informację podać w emailu. 

34. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas XI Meetingu Carp Team Luboń na łowisku 

„Szachty” i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek podczas trwania zawodów. 

35. Kwota wpisowego przeznaczona będzie na opłacenie łowiska, zakup nagród oraz pucharów i 

dyplomów. 

36. Wpisowe za drużynę to 400 zł. Potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach i rezerwacji miejsca, 

jest zaliczka w wysokości 200 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do 29.02.2016r. Natomiast 

pozostałą część kwoty czyli 200 zł należy uiścić najpóźniej do 31.03.2016r.  

37. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach z dowolnych przyczyn opłata wpisowa po 

dniu 30.04.2016r nie będzie zwracana.  

mailto:gmrtactical@wp.pl


38. Podjęcie decyzji o udziale w zawodach, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów, 

oraz jego przestrzeganiem 

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezachowaniem przez 

uczestników zasad bezpieczeństwa, w szczególności niedopełnieniem obowiązków opisanych 

powyżej oraz za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez 

zawodników oraz osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe podczas trwania XI Meetingu Carp 

Team Luboń. 

 

 

 

Dane do przelewu: Rafał Kubiński Alior Bank nr konta 36 2490 0005 0000 4000 5882 6401. 


