
REGULAMIN X Dolnośląsko-Opolskiego Meetingu Karpiowego 
Frankenstein Carp Meeting – Zbiornik Kozielno (29 maja-02 czerwca 2019 r.) 

 
1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and relase", czyli złów i wypuść.  
2. Zespół, drużyna musi posiadać matę do odhaczania ryb, duży podbierak oraz worek karpiowy do przetrzymywania ryb (zakazuje 
się stosowania wszelkiego rodzaju siatek wędkarskich). 
3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę. 
Warunkiem korzystania ze środków pływających jest posiadanie kapoka! Warunkiem wypływania w nocy jest oświetlenie środka 
pływającego, a także poinformowania o tym fakcie sąsiadujących ekip i sędziego głównego. Organizator nie odpowiada za 
ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników podczas trwania zawodów. Organizator uczula, że nie stosowanie się do tych 
wymogów będzie skutkowało surowymi karami z dyskwalifikacją drużyny włącznie. 
4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej, koszyków i drgającej 
szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.  
5. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury i tołpygi o masie powyżej 2 kg. 
6. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. 
7. Ryby złapane należy natychmiast zgłosić sędziemu, telefonicznie bądź osobiście. Do czasu przybycia sędziego ryby należy 
przechowywać w wodzie, w workach karpiowych. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 08-10 oraz 18-20. W 
zależności od ilości ryb i warunków atmosferycznych możliwe jest częstsze ważenie.  
8. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 
9. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników 
łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.  
10. Zespoły łowią na wprost od wyznaczonego i wylosowanego miejsca (wbitego palika). Dopuszczalna granica odejścia od tej reguły 
wynosi 5 m w lewo i prawo.  
11. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb. 
12. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb (3 największe), wówczas o wyższym miejscu decyduje waga największej 
ryby, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.  
13. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą 
stronę od wbitego palika z numerkiem. 
14. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). 
15. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska 
przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody. 
16. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator 
oraz sędziowie. 
17. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich 
całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny. 
18. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym 
poinformować organizatora. 
19. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór 
rozstrzygną. Od postanowień organizatora nie ma odwołania.  
20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może 
zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.  
21. Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1 upomnienie -2kg, 2 
upomnienie - 4kg, 3 upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu.  
22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. 
Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów. 
23. Limit drużyn – 3 (decyduje kolejność zgłoszeń i opłata wpisowego). Wpisowe po 30 kwietnia nawet w przypadku rezygnacji 
drużyny ze startu nie ulega zwrotowi. 
24. O kolejności zgłoszeń decyduje opłata startowa, która wynosi 500 zł od drużyny (2-osoby). Team runner uiszcza wyłącznie opłatę 
za wyżywienie i poczęstunek (100 zł). Team runner ma takie same prawa jak zawodnik startujący (z wyjątkiem posiadania 
dodatkowych 2 wędzisk). 
25. W ramach opłaty wpisowej organizator zapewnia: poczęstunek (środa i niedziela), obiady (czwartek, piątek, sobota), sanitariaty, 
sędziów, nagrody. Minimalna wartość nagród rzeczowych – 10.000 zł. Wartość może wzrosnąć ale jest to uzależnione od sponsorów. 
26. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny. Od ich decyzji nie ma odwołania. 
 
Program zawodów:  
Środa 29 maja 2019 r.  
11.00 - 12.30 - Otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, poczęstunek 
13:00 Oficjalne otwarcie i losowanie stanowisk  
17:00 Rozpoczęcie zawodów  
Czas trwania zawodów:  
Środa 29 maja 2019 r. godz. 17:00 – Niedziela 02 czerwca 2019 r. godz. 10:00  
Niedziela 02 czerwca 2019 r.  
10:00 Koniec zawodów  
10:00 – 11:15 Opuszczanie stanowisk, poczęstunek (żurek) 
11:30 Oficjalne zakończenie i wręczenie nagród 


