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Regulamin zawodów 

1. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 5 kg. 
2. Każdy zespół łowi na 4 wędki. 

3. Zawody są rozgrywane na największą masę 3 największych złowionych karpi lub 

amurów. W przypadku jednakowej wagi, wygrywa zespół, który złowi największą rybę.   
4. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi w celu sondowania dna, 

stawiania/przestawiania markerów, nęcenia, od momentu przybycia na stanowisko, aż do 
zakończenia zawodów. Łódki zapewnia Łowisko. Niedozwolone jest używanie własnych 
środków pływających. 

5. Każdy zespół używający łódki musi być wyposażony w kamizelki ratunkowe (organizator 
nie zapewnia kamizelek). Warunkiem wypłynięcia przez zawodnika jest ubranie kamizelki 
ratunkowej. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkować najpierw 
upomnieniem, a następnie wykluczeniem drużyny z zawodów. Każdy z zawodników w 
trakcie rejestracji będzie musiał podpisać deklarację odpowiedzialności (załączoną). 

6. Wypływanie łódką przez zawodnika będącego w stanie nietrzeźwym skutkować będzie 
natychmiastowym wykluczeniem drużyny z zawodów. 

7. Wywożenie zestawów środkami pływającymi (w tym łódkami zdalnie sterowanymi) jest 
dozwolone przez cały czas trwania zawodów. 

8. Holowanie ryb ze środków pływających jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów 
(patrz p. 5) 

9. Rozpoczęcie wędkowania pierwszego dnia o godz. 16.00. Zakończenie wędkowania w 
sobotę o godz. 8.00. 

10. Zespół po złowieniu pierwszych 3 ryb i zgłoszeniu ich sędziemu, kolejne ryby może 
samemu ważyć na własnej wadze. Jeżeli zespół uzna, że któraś z kolejnych ryb jest 
większa niż jedna z 3 pierwszych złowionych, wówczas zgłasza tę rybę sędziemu, który 
waży ją na oficjalnej wadze zawodów.  

11. Niedozwolone jest używanie plecionek jako linek głównych (dozwolone są wyłącznie 
żyłki mono) 

12. Dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt wyłącznie roślinnych (zakaz nęcenia orzechami 
tygrysimi).  

13. Po zajęciu stanowisk samochody należy odstawić na parking. 
14. Rozniecanie ognisk jest zabronione. 
15. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie po 

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

karpiowych, po jednym w worku. UWAGA! Dozwolone jest używanie wyłącznie worków 
karpiowych dostarczonych przez Łowisko Gosławice. 

17.  Niedozwolone jest używanie własnych podbieraków oraz mat do odhaczania 
(podbieraki i maty są na wyposażeniu Łowiska).   

18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie trwania 
zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących drużyn.   


