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01. Organizatorem zawodów jest firma:
D.A.M. Neue Deutsche Angelgeräte Manufaktur Int. GmbH,
z siedzibą w Breitenloher Weg 14, 91166 Georgensgmün, Niemcy.
02. Zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Miłoszewskim w dniach 07-11.09.2016 r.
03. W zawodach udział bierze 25 dwuosobowych drużyn.
04. O udziale w zawodach decyduje kolejność pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: robert.adamski@dam.de oraz uiszczenie opłaty
startowej w wysokości 800 zł od drużyny, na konto bankowe:
65 1320 1537 2055 9153 3000 0001
Robert Adamski
ul. Kwiatowa 33
86-022 Wudzyn
(z dopiskiem: „Jesienne żerowanie z MAD”).
05. Każda drużyna łowi na 4 wędki.
06. W zawodach liczy się każdy karp i amur.
07. W razie jednakowej wagi złowionych ryb o wyższej pozycji decydować będzie największa ryba, a w następnej kolejności większa
liczba złowionych ryb.
08. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów na stanowisku.
09. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi w celu sondowania dna, przestawiania markerów, nęcenia od momentu przybycia na stanowisko aż do zakończenia zawodów. Zakaz używania markerów typu H.
10. Każda drużyna używająca łódki lub pontonu musi być wyposażona w kamizelki ratunkowe (organizator nie zapewnia kamizelek).
Warunkiem wypłynięcia przez zawodnika jest ubranie kamizelki ratunkowej. Nie dostosowanie się do tego punktu regulaminu będzie
skutkować najpierw upomnieniem, a następnie wykluczeniem drużyny z zawodów. Każdy z zawodników w trakcie rejestracji
zobowiązany będzie podpisać deklaracje odpowiedzialności.
11. Wypływanie łódka lub pontonem przez zawodnika będącego w stanie nietrzeźwym skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem z zawodów.
12. Wywożenie zestawów środkami pływającymi (w tym łódkami zdalnie sterowanymi) jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów
(patrz p. 10).
13. Holowanie ryb ze środków pływających jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów (patrz p. 10).
14. Rozpoczęcie wędkowania pierwszego dnia o godz. 15.00, zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 8.00.
15. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać w godz. 9.00 – 11.00, oraz 17.00 – 19.00 (za wyjątkiem pierwszego dnia), jedynie ostatniego dnia (niedziela) tuż po godz. 8.00, oraz w razie konieczności na bieżąco.
16. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych.
17. Rozniecanie ognisk jest zabronione.
18. Do czasu dotarcia sędziego z waga ryby musza być przetrzymywane w workach karpiowych po jednym w worku.
19. Obowiązuje konieczność posiadania maty karpiowej.
20. Nagrodzonych zostanie 10 pierwszych drużyn w zawodach, oraz łowca największej ryby zawodów.
21. Łowimy wyłącznie na żyłki mono jako linka główna.
22. Organizatorzy i właściciele łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie po zawodach.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
24. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie
trwania zawodów.

