Dodatkowe informacje oraz Regulamin.
W przypadku zgłaszania dodatkowej drużyny prosimy również o podanie danych ,według poniższych
kryteriów.

-Imię i nazwisko drużyny oraz asystenta (jeśli taki będzie).

-Nazwę klubu (jeśli taka jest)

-Telefon kontaktowy kapitana drużyny

-E-mail kontaktowy kapitana drużyny.

-Adres korespondencyjny kapitana drużyny.

-Rozmiar koszulek kapitana / partnera / asystenta OBOWIĄZKOWO

4. Organizator przewiduje rozmieszczenie na zbiorniku około 80 stanowisk.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA (w cenie wpisowego):

1. Poczęstunek na imprezie integracyjnej poprzedzającej zawody w dniu 2 Lipca.
2. Koszulki imprezy i inne materiały promocyjno-reklamowe dla wszystkich uczestników , oraz w
zależności od ilości pozyskanych nagród od sponsorów sprawiedliwy ich podział nie wyłączając
losowania.

WPISOWE - PODZIAŁ
Organizator przewiduje następujący podział środków uzyskanych z wpisowego z zaznaczeniem , iż nie
pełna lista uczestników może tą proporcję nieznacznie zmienić.

- 67% dochodu przeznaczamy na leczenie i rehabilitację Martynki Spaszewskiej

- 33% dochodu przeznaczamy na koszty organizacyjne (sędziowie, posiłki na otwarcie i zakończenie,
zaproszenia, podziękowania, puchary, sprzątanie, plakietki, koszulki, upominki,)

REGULAMIN
1. Organizatorem zawodów jest Wędkarski Klub Sportowy i Koło PZW GOBIO Namysłów oraz portal
internetowy CARPPASSION

2. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów z przyczyn od nas
nie zależnych [fatalna pogoda] co zostanie skonsultowane z wcześniej wylosowanymi 6 uczestnikami
imprezy.

3. Zawody odbywają się na żywej rybie.

4. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury powyżej i włącznie dolnego wymiaru
ochronnego.

5. Zawody typu Big Fish - czyli wygrywa drużyna która złowi największego karpia lub amura..

6. W razie takiej samej wagi największej ryby 2 lub więcej drużyn, o kolejności zajętych miejsc
decyduje łączna waga złowionych ryb przez drużynę a w przypadku takiej samej łącznej wagi losowanie.

7. Tylko uczestnicy zawodów mogą przebywać na stanowisku.

8. Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska, a wszelkie nieporozumienia zgłaszamy
natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.

9. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają / wywożą zestawy, holują rybę i podbierają.

10.Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.

11. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie
może zostać nie zaliczona.

12. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół,
może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.

13. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud pod warunkiem
nałożenia kapoku! (Kapoka nie zapewnia organizator).

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

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

16. Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich
obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie
natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów!!!

17. Dozwolone jest łowienie tylko metodą gruntową. Każda drużyna również te z pomocnikiem łowi
maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania
drgającej szczytówki i metody spławikowej,

18. Dozwolone jest korzystanie maksimum z czterech markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.

19. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, działek
pneumatycznych, łódek zdalnie sterowanych oraz z użyciem środków pływających.

20. Dozwolone jest używanie środków pływających zarówno do nęcenia jak i wywożenia zestawów
oraz podbierania ryb.

21. Każda drużyna musi być wyposażona w kamizelkę ratunkową a każde wejście do wody i do
pontonu ma odbywać się w kamizelce ratunkowej! Niedostosowanie się do tych zasad dyskwalifikuje
drużynę!! NALEŻY O TYM PAMIETAĆ.

22. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych [do zanęt i jako przynęt].

23. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15
minut po sygnale - koniec zawodów.

24. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez
organizatorów w czasie trwania zawodów.

25. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników nie
dotyczy organizatorów.

26. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska nie ma konieczności wyciągania zestawów z
wody, o ile na stanowisku pozostaje asystent.

27. Zakaz rozpalania ognisk.

28. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą
przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona
będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.

29. Po zakończeniu łowiska należy posprzątać swoje stanowisko.

30. Zakaz spożywania alkoholu.

31. Każda drużyna przy rejestracji podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.

ASYSTENT (100zł): - kwota ta została podwyższona ze względu na to, iż asystent staje się
pełnoprawnym uczestnikiem i w pełni korzysta z wszystkich gadżetów związanych z imprezą,
integracją oraz z jego puli część środków trafia na cel szczegółowy Imprezy.

1. Każda drużyna może mieć jednego asystenta.

2. Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.

3. Asystent może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu
stanowiska oraz wszystkich czynnościach związanych bezpośrednio z łowieniem stając się
pełnoprawnym trzecim zawodnikiem Teamu.

LOSOWANIE STANOWISK:
Ze względu na charakter imprezy , gdzie większość teamów traktuje ją jako swego rodzaju Teamową
zasiadkę, organizatorzy przewidują możliwość rozlokowania teamów które wyrażą chęć bardziej
zintegrowanego uczestnictwa, jak to miało miejsce w I edycji z zaznaczeniem , iż miejsca najbardziej
atrakcyjne wędkarsko ( zatoka okalająca tamę) będą przewidziane do losowania zgodnego z zasadami
FAIR PLAY gdzie każdy wyciągnięty los jest losem wiążącym.

