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REGULAMIN ZAWODÓW:
1. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Organizator wymaga
od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego.
2. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się
stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków itp.
3. Sondowanie łowiska i nęcenie dozwolone jest wyłącznie z brzegu (cobra, spod, pet, łyżka ).
4. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE - rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej
są: karp, amur, tołpyga, o wadze od 2 kg wzwyż.
5. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą
być niezwłocznie wypuszczone do wody. Do czasu przybycia sędziego ryby należy
przechowywać w wodzie w workach karpiowych.
6. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. Wszystkie ryby po zważeniu
przez sędziego wracają do wody.
7. Ryby należy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki
drugiej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego - wówczas ryba zostaje niezaliczona do
punktacji.
8. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb o wyższym miejscu
decyduje większa liczba złowionych karpi.
9. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, nie dalej niż
3 metry od wbitego palika z numerkiem.
10. Jeśli zajdą 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.
11. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub
sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
12. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować
zawodników.
13. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody. Wówczas
o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie
ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
15. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z
numerkiem stanowiska. O kolejności losowania decyduje wylosowany numer drużyny z listy
startowej wylosowany przez poprzedników.
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