Regulamin zawodów karpiowych III Majówka na Rzeczycach

1. Organizatorem zawodów III Majówki na Rzeczycach (Dzierżno Duże) jest Klub
Karpiowy Dzierżno Duże
2. Drużyna musi składać się z dwóch osób, członkowie drużyny muszą posiadać karty
wędkarskie, plus aktualne składki członkowskie na wody Okręgu katowickiego.
3. Każda osoba ma możliwość łowienia na dwie wędki tylko metodą włosową.
4. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden zawodnik.
5. W wypadku rezygnacji jednego z zawodników, drugi członek drużyny może
kontynuować zawody. Fakt ten należy zgłosić sędziemu, oraz organizatorowi zawodów.
6. Zestawy oraz markery należy umieszczać w granicach swojego stanowiska.
7. Dozwolone jest używanie środków pływających tylko (ponton, łódka, modele zdalnie sterowane)
do sondowania, nęcenia, stawiania markerów oraz wywożenia zestawów. Zakaz używania
silników spalinowych do pontonów i łodzi.
8. Sprzęt pływający musi być zarejestrowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wymagane jest posiadanie kamizelki ratunkowej (organizator ich nie zapewnia).
10. Zawodnicy korzystają ze środków pływających na własną odpowiedzialność, przed startem wymagane
będzie podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności własnej – druk poniżej.

11. Zabrania się poruszania środkami pływającymi poza swoim łowiskiem.
12. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie trzech markerów na drużynę.
13. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W
jednym worku może znajdować się maksymalnie jedna ryba. W wyjątkowych sytuacjach
ryba może zostać ważona w nocy (częste brania,).

15. Dozwolony jest hol oraz podebranie ryby ze środka pływającego, nie wpływając w
stanowisko sąsiadującej drużyny (obręb swojego łowiska).
16. Dozwolona odległość wywózki zestawów maksymalnie 250 metrów od linii brzegowej.
17. W przypadku gdy drużyna nie wystartuje, wpisowe przechodzi na sprawy organizacyjne.
18. Kategoryczny zakaz nęcenia surowym ziarnem.
19. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 1.5 kg.
20. Wynikiem każdej drużyny, jest suma wagowa trzech największych ryb. Zwycięzcą zawodów
zostaje drużyna, która będzie posiadała największą sumę wagową trzech ryb złowionych
podczas trwania zawodów.
21. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, maty karpiowej oraz
dużego podbieraka.
22. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie (poplątanie) żyłek zestawów sąsiadów,
mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba
nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
23. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji
pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
24. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga 3 złowionych ryb w jednej drużynie. W
przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła
najcięższą rybę.
25. Sondowanie i nęcenie jest dozwolone natychmiast po przybyciu na stanowisko.
26. Zbiórka zawodników, losowanie stanowisk odbędzie się 01.05.2019 r o 10:00
27. Rozpoczęcie wędkowania od godziny 15:00 w dniu 01.05.2019 r
28. Zakończenie wędkowania o godzinie 13.00 w 05.05.2019 r
29. Ważenie złowionych ryb odbywać się będzie w godzinach: 8:00 – 10:00, 16:00 – 18:00,
Ryba po wpisaniu zostaje wypuszczona w obecności sędziego ważącego.
30. Po zajęciu swojego stanowiska nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.
31. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
32. Podczas zawodów obowiązuje zakaz całkowitego spożywania alkoholu.
33. Niedozwolone jest palenie ognisk (dopuszczony grill).

34. Każdy wjazd rodziny lub znajomych na teren zawodów w ich trakcie, musi zostać zgłoszony
sędziemu. Osoby towarzyszące mają całkowity zakaz uczestnictwa w zawodach
(wędkowanie, nęcenie, podbieranie ryb).
35. Organizator zawodów prosi o zachowanie ciszy i porządku na stanowisku.
36. Biorąc udział w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie
oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku w filmach wideo oraz zdjęciach.
37, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
38. Koszt uczestnictwa w zawodach to 500 zł od drużyny (po 250 zł. od osoby). Zgłoszenia
przyjmowane są e-mailowo na adres: robertmar603@wp.pl. W treści należy podać imiona i
nazwiska, jakie koło PZW oraz nr. kontaktowy startujących. Szczegóły wpłat uczestnictwa
nastąpią w e-mailu zwrotnym.
39. UWAGA! Proszę nie zabierać ze sobą przyczep kempingowych – brak miejsca do
ich ustawienia.
40. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów regulaminu zawodów,
po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich zespołów.
41. Przewidywana klasyfikacja nagród:
a) za pierwszą złapaną rybę na zawodach – 250 zł + nagroda sponsorowana
b) za największą rybę zawodów karpiowych - 500 zł + nagrody sponsorowane
c) zwycięzcy zawodów – 1 miejsce - 2000 zł + nagrody sponsorowane + darmowy start w kolejnej
edycji zawodów
d) drugie miejsce - 1500 zł + nagrody sponsorowane
e) trzecie miejsce - 1000 zł + nagrody sponsorowane
f) ostatnia ryba zawodów – 250 zł
42. Liczba drużyn biorących udział w zawodach ograniczona.

Rzeczyce 01.05.2019.
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne
skutki dla mojego zdrowia i życia podczas startu w zawodach Majówka na
Rzeczycach, których organizatorem jest Klub Karpiowy Dzierżno Duże, w czasie
rozgrywania zawodów w dniach 01.05-05.05.2019
………………………………….
Podpis własnoręczny
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MAPKA Z DOJAZDEM NA MIEJSCE ZBIÓRKI

