
 
Harmonogram 

 

1. Zawody mają charakter drużynowy. Jedna drużyna liczy 2 zawodników, którzy mogą operować 4 zestawami. 
2. Wpisowe na zawody wynosi 400 zł od drużyny. Przyjmowanie zapisów  

i wpisowego do 30 kwietnia. Ilość miejsc ograniczona do 18 drużyn!!!  
3. Pieniądze należy wpłacać do organizatora :  

Łukasz Bogudziński 

Ul. Jaśminowa 10, 32-590 Libiąż 

PKO BP 19 1020 2384 0000 9202 0150 9868 

Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt telefoniczny- 728 384 991 lub przez e-mail: carplibiaz90@wp.pl 

1. Miejsce rozgrywania zawodów: Łowisko Podolsze k. Zatora 

2. Termin rozgrywania zawodów: 24-27 maj (czwartek-niedziela) 

3. Harmonogram zawodów: 

24 maj-          godz. 8.00- rejestracja środków pływających oraz kontrola                                                           
   obowiązkowego wyposażenia, 

      godz. 9.00- losowanie stanowisk*, 

      godz.10.00- rozjazd na stanowiska, sondowanie, nęcenie, 

      godz. 12.00- rozpoczęcie zawodów, 

      godz. 19.00- ważenie; 

25 maj-     godz. 8.00- pierwsze ważenie, 

      godz. 19.00- drugie ważenie; 

26 maj-            godz. 8.00-pierwsze ważenie, 

      godz. 19.00-drugie ważenie; 

27 maj-            godz. 8.00- pierwsze ważenie, 

      godz. 12.00- koniec zawodów i ostatnie ważenie, 

      godz. 13.00- ciepły posiłek, 

      godz. 14.00- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 

*losowanie odbywa się w sposób następujący: 

Organizator losuje pierwszą drużynę, która losuje numer stanowiska. Następnie ta sama drużyna losuje 
drużynę kolejną. 

 

                                                               



Regulamin 

1. Zawody odbywają się na żywej rybie. Każdy złowiony karp i amur po zważeniu wraca z powrotem do wody. 

2. Do klasyfikacji zaliczane będą karpie i amury powyżej 2 kg. 

3. Zawody rozstrzyga suma masy wszystkich złowionych ryb. W razie takiego samego wyniku uzyskanego przez 
dwie różne drużyny, o zwycięstwie decyduje większa ilość złowionych ryb. 

4. Wędki rozstawiamy max 5 metrów od numeru stanowiska ( zarówno z jednej, jak i drugiej strony). 

5. Hol odbywa się w obrębie stanowiska. Jeżeli ryba spląta zestawy drużyny łowiącej obok, może zostać 
niezaliczona jeżeli dana drużyna to zgłosi (ale nie musi). 

6. Organizator dopuszcza stosowanie środków pływających-łodzi lub pontonów w celu sondowania łowiska, 
nęcenia i wywózki zestawów. Obowiązkowe stosowanie kamizelek oraz stacjonarnych lamp na brzegu w celu 
określenia stanowiska w nocy. 

7. Drużyna może postawić max. 2 markery w celu oznaczenia łowiska. 

8. „Na wodzie” w środku pływającym może przebywać tylko jeden z zawodników. Drugi w tym czasie musi 
przebywać na stanowisku. 

9. Ponadto nęcenie odbywać się może przy pomocy: proc, rur wyrzutowych, rakiet, tzw. petem oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

10.  Zakaz stosowania przynęt zwierzęcych zarówno na haczyku, jak i w zanęcie. 

11. W trakcie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z zawodników. Każde dalsze 
oddalenie się ze stanowiska należy zgłosić sędziemu; należy wtedy także wyciągnąć zestawy z wody. 

12.  Złowione karpie do czasu ważenia przetrzymujemy w workach karpiowych. Złowione amury należy zważyć od 
razu po dokonaniu połowu w obecności min. jednego świadka z sąsiedniej drużyny i jak najszybciej wypuścić. 

13. Obowiązek stosowania mat do odhaczania ryb oraz podbieraków o dużym rozstawie ramion. 

14.  Po sygnale startowym i aż do zakończenia zawodów, czynności związane bezpośrednio z łowieniem (wywózka, 
nęcenie, zarzucanie, hol, podbieranie) wykonują tylko zawodnicy. 

15. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody powinna zostać wyholowana do 15 minut po sygnale, żeby 
została zaliczona do klasyfikacji. 

16.  Jakiekolwiek złamanie regulaminu dyskwalifikuje drużynę z dalszego uczestnictwa w zawodach bez zwrotu 
poniesionych kosztów. 

17. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć przez organizatora i właściciela łowiska oraz ich 
wykorzystanie i publikacje przez ww. osoby. 

 

 


