
EXTREME CARP CUP III - REGULAMIN 

1. 

Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach,  

każda złowiona ryba po jej zważeniu jest wypuszczana.  

2.  

Do drużyny mogą dołączyć 2 osoby towarzyszące, bez możliwości czynnego uczestnictwa w 

zawodach.  

Z chwilą rozpoczęcia zawodów osoby towarzyszące nie mogą obsługiwać wędzisk,  

zestawów oraz innych elementów wyposażenia wędkarskiego bezpośrednio związanego z połowem 

ryb.  

Nie mogą także podbierać holowanych ryb.  

3. 

Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb,  

dużego podbieraka karpiowego oraz worków do przechowywania ryb. 

(do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w 

osobnym worku).  

4.  

Sondowanie, ustawianie markerów dozwolone jest maksymalnie do godz. 18:00 pierwszego dnia 

zawodów.  

Drużyna może stosować maksymalnie 3 markery.  

 

 

5.  

Nęcenie w trakcie trwania zawodów dozwolone jest od 7:00 do 20:00  

- technika dowolna (można używać modeli zdalnie sterowanych).  

 

6.  

Pływanie pontonem w dzień oraz w nocy,  

dozwolone tylko w kamizelce ratunkowej  



- wypłynięcie w nocy bez kamizelki skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.  

Modele zdalnie sterowane mogą być używane w dzień i w nocy 

 

- wypływać w nocy można tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu sędziego.  

 

7.  

Łowienie dozwolone jest wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe.  

Zakazuje się stosowania metody spławikowej, drgającej szczytówki i pozostałych metod połowu.  

8. 

Podczas zawodów klasyfikowane są wyłącznie karpie i amury, ważące więcej niż 3kg.  

 

9. 

Pozostałe ryby należy po złowieni natychmiast wypuścić do wody.  

 

 

10. 

WAŻENIE ZŁOWIONYCH RYB  

Do czasu przybycia sędziego, ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych.  

Komisja sędziowska będzie pojawiać się na stanowiskach po wcześniejszym zgłoszeniu o złowieniu 

ryby 

oraz przez cały czas trwania zawodów minimum 3 razy na dzień.  

W przypadku złowienia amura ważenie odbywać się będzie zaraz po złowieniu o dowolnej porze dnia 

i nocy.  

 

11. 

Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej wadze.  

 

12. 



Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.  

 

13. 

Jeśli podczas zawodów dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb, 

wówczas wygrywa ta drużyna, która złowiła mniejszą ilość ryb.  

Jeśli obie drużyny osiągnęły taką samą wagę i ilość ryb, 

to wygrywa drużyna, która złowiła największą rybę ze wszystkich złowionych przez te drużyny.  

14.  

Każdy z zawodników może łowić maksymalnie na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).  

 

 

15. 

Stanowisko startowe może być opuszczone przez dwóch zawodników tylko i wyłącznie 

wtedy gdy wszystkie zestawy będą mieli wyjęte z wody.  

16. 

Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach, 

wówczas drugi zawodnik może kontynuować zawody sam,  

ale musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować  

sędziego lub organizatora.  

 

17.  

W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt sędziemu 

lub organizatorowi, którzy spór rozstrzygną.  

18. 

Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska. 

Jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, 

nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.  



Organizator zapewnia duże worki na śmieci.  

 

19. 

W przypadku nie przestrzegania regulaminu sędzia ma prawo  

zdyskwalifikować zawodnika lub drużynę.  

 

20. 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację zdjęć, na stronie 

www.CarpTeamSzymanowice.ubf.pl.  

 

21. 

Raz wniesione startowe nie podlega zwrotowi.  

W razie rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu startowego,  

startowe zostaje zwrócone gdy drużyna znajdzie zastępstwo na swoje miejsce.  

 

22. 

Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania zawodów,  

organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

 

23. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.  

O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

24 

Zgłoszenie udziału w zawodach oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu. 

 


