Regulamin Polish Carp Tournament Gajdowe 2014
1. Zawody będą odbywać się w myśl zasady „złów i wypuść”
2. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 3 kg.
3. Każda drużyna łowi na 4 wędki.
4. W razie jednakowej wagi złowionych ryb, o wyższej pozycji decydować będzie waga
największej ryby.
5. Dozwolone jest pływanie tylko łódkami zdalnie sterowanymi.
6. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych.
7. Rozniecanie ognisk jest zabronione.
8. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie
po zawodach.
9. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach
karpiowych.
10. W jednym worku karpiowym może znajdować się tylko jedna ryba.
11. Każda drużyna musi posiadać matę karpiowa i środek odkażający.
12. Hol ryby musi odbywać się w obrębie zajmowanego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w
stanowisko innej drużyny mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą) w razie uznania
protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
13. Wchodzenie do wody dozwolone jest maksymalnie do kolan, również przy podbieraniu
ryby.
14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podbierać podbierakiem, może to uczynić jedynie
partner z tego samego zespołu, następnie rybę należy delikatnie wypiąć na macie do
odhaczania.
15. Wzięcie udziału w zawodach równoznaczne jest z akceptacja regulaminu.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie trwania
zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących drużyn.

Zawody trwają od 16.10.2014 do 19.10.2014
Zbiórka zawodników nastąpi w czwartek o godzinie 11.
Losowanie stanowisk- 11.30
Rozpoczęcie łowienia- 13.00
Zakończenie zawodów odbędzie się w niedziele o godzinie 11.00
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – godzina 12.00
Wpisowe wynosi 700 od pary
Wpłata musi wpłynąć na konto nie później niż 30 dni od momentu umieszczenia na liście
startowej drużyny, ostateczny termin zaksięgowania pieniędzy na koncie to 30.08.2014
Organizatorami zawodów są:
Mariusz Dulęba- 793 055 505
Ryszard Zygadło- 888 661 797

