
                                  Regulamin zawodów karpiowych 

                       CYPRINIADA  PYRZYCKA     

1-Organizatorem zawodów jest „Sekcja Karpiowa przy PZW Pyrzyce '

2-Drużyna składa się z 2 osób

    -każdy z uczestników ma możliwość łowienia na 2 wędki 

    -każda z drużyn może mieć TAM RUNNERA (+100zł)

    -nie może on natomiast wywozić zestawów ani holować ryb 

    -każdy z zawodników wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku do filmu lub zdjęć 

3- zawody odbędą się metodą wywózki oraz rzutowe (metoda włosowa)

   -łódka 

   -model sterowany   

   -ponton 

4-Obowiązuje kamizelka ratunkowa 

5-Zawodnicy pływają  na swoją odpowiedzialność 

   -osoby w stanie nietrzeźwym  zostaną wykluczone z zawodów 

   -sprzęt pływający musi być zarejestrowany  zgodnie z przepisami 

   -organizator nie zapewnia kamizelek ratunkowych 

   -drużyna pływająca bez kamizelki za pierwszym razem otrzyma żółtą

kartkę za drugim zostanie zdyskwalifikowana 

    -w razie dyskwalifikacji organizator nie zwraca opłaty startowej oraz 

innych kosztów 

   -wykluczone jest pływanie poza swoim stanowiskiem 

   -jeżeli ryba w trakcie holu wpłynie w zestawy sąsiadów mają oni prawo 

zgłosić protest (ale nie muszą)

6-Ryby zaliczane do klasyfikacji to KARP i AMUR 

7-Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania 

   -worków karpiowych (minimum dwa worki na osobę) 

   -maty karpiowej 

   -duży podbierak  

 8-Karpie złowione w godzinach nocnych przechowujemy do rana (jedna 

ryba-jeden worek)

 9-Amury zgłaszamy natychmiast niezależnie od godziny

10-Nagrodzone miejsca 1,2,3,oraz Big-Fish 

    -o zwycięstwie decyduje łączna waga ryb złowionych ryb

11-Złowione ryby ważone będą w godzinach 8-10,16-18 w niedzielę do 

godziny 9:00 rano 

12-Zestawy oraz markery należy umieszczać w granicach swojego 

stanowiska 



13-Zakaz poruszania się samochodem podczas trwania zawodów 

    -palenie ognisk zabronione

    -opuszczanie terenu zawodów zabronione (jedynie za zgodą sędziów)

    -zakaz spożywania alkoholu 

14-Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku 

15-W czasie trwania  zawodów na stanowisku musi przybywać co 

najmniej 1zawodnik 

16-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie 

17-Każda z drużyn która do dnia 30-06-2017r nie wpłaci zaliczki w 

wysokości 200zł,zostanie wykreślona z listy startowej ,a jeżeli drużyna 

wpłaci zaliczkę , ale nie wpłaci pozostałej kwoty do dnia 31-07-2017r lub 

zrezygnuje z zawodów zaliczka nie zostanie zwrócona 

18-Koszt zawodów 650zł od drużyny 

19-Zgłoszenia przyjmowane są e-mail na adres 

cypriniadapyrzycka@wp.pl

                                              -numery kontaktowe 

                 -608 414 565

                 -733 185 369

                 -665 994 531

20-Po zgłoszeniu e-mail każda z drużyn otrzyma numer konta do wpłaty

21-Obowiązek posiadania karty wędkarskiej PZW,w razie braku 

organizator opłaca zezwolenie na czas zawodów  (w cenie zawodów)

22-Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów 

regulaminu zawodów ,po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich 

drużyn 

                                               plan zawodów 

 13-09-2017r

8:00-11:00 rejestracja zawodników oraz poczęstunek (grill)

12:00 losowanie stanowisk 

 12:30 rozjazd na stanowiska

  14:00 sygnał do rozpoczęcia zawodów 

                                                                          

14-16-09-2017

   -czas trwania rywalizacji 

   -13:00-15:00 posiłek (obiad)

17-09-2017r 

   -9:00 warzenie ryb, zakończenie łowienia 
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   -10:30 oficjale zakończenie zawodników 

   -ogłoszenie wyników 

   -rozdanie nagród w postaci sprzętu karpiowego 

     

Organizator zapewnia 1 posiłek dziennie 

    

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                              

        

      

         


