
ZAWODY KARPIOWE LGIŃ 2013r 

 

II OTWARTE ZAWODY KARPIOWE 

O PUCHAR JEZIORA LGIŃ DUŻY 

25-29. IX. 2013r 

 

1) Miejsce rozgrywania zawodów :  

- Jezioro LGIŃ DUŻE woda PZW 

 

2) Zbiórka uczestników zawodów : 

- Plaża Główna 

 

3) Opłata startowa wynosi 450 zł od pary. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15.09.2013r ns 

konto PKO 14102030880000830200449512 z dopiskiem "LGIŃ" 2013" Oddział we 

Wschowie.  

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numer 507957812 

 

 ......................................................SPONSORZY 

IMPREZY................................................................... 

 

www.CARP-WORLD.pl 

 

www.sklep-carpholic.pl 

 

www.krokodyl.sklep.pl 

 

OKREG PZW LESZNO 

 



LASY PAŃSTWOWE WŁOSZAKOWICE  

 

  

 

4)Rozpoczęcie zawodów dnia 25.09.2013r o godzinie 10:00 zakończenie o godz. 12:00 dnia 

29.09.2013r  

-Termin zgłoszeń z wpłatą włącznie do 15.09.2013r 

-Liczba miejsc ograniczona 

-Do 20 stanowisk 

5) W ramach rywalizacji prowadzone będą klasyfikacje : 

- Klasyfikacja Generalna "Drużyna"  od miejsca 1 do 5 (nagrody rzeczowe) 

     

- Największa ryba (BON WARTOŚCI 600 zł) 

BONY DO WYKORZYSTANIA W SKLEPIE CARP-WORLD (http://carp-world.pl/) 

 

 

5a) ZWYCIEZKA DRUŻYNA MA ZAPEWNIONY FINAŁ POLISH CARP MASTERS 

2014r 

 

PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD WYNOSI 7000zł 

 

W trakcie trwania zawodów odbędą się konkursy zlicznymi nagrodami rzeczowymi 

 

 

6) W zawodach liczy się każdy KARP i AMUR od 3 kg 

 

 

7) Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( TEAM RUNNERA ) 



TR. nie ponosi, żadnych opłat startowych. Osoba towarzysząca "TR" nie, może zacinać ryb, 

zarzucać zestawów, podbierać ryby oraz zanęcać łowiska. 

 

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

 

9) Sondowanie, nęcenie oraz ustawianie markerów, wywożenie zestawów dozwolone jest 

zaraz po przybyciu na stanowisku. 

Dopuszcza się również hol ryby z : 

- pontonu 

- łódź zaopatrzoną w wiosła lub silnik elektryczny 

 

10) Obowiązuję konieczność posiadania maty karpiowej oraz środka do odkażania ran. 

 

11) Łowienie ryb dopuszcza się do odległości 450m 

 

12) Sędzia będzie pojawiać się na stanowiskach, każdego dnia w godzinach : 

- 8:00 - 10:00 rano 

- 16:00 - 18:00 popołudniu 

Z wyjątkiem złowienia Amura w takim przypadku zawodnik niezwłocznie powiadamia 

sędziego do 1:00 godziny ( kontakt telefoniczny). Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryba 

musi być przetrzymywana w worku karpiowym, po jednej rybie w worku. 

 

13) Łowienie dozwolone jest metodą włosową. Zakazuje się łowienie na spławik, drgającą 

szczytówkę oraz używania żywej przynęt. Dopuszcza się stosowanie przynęt roślinnych. 

 

14) Organizator zaleca posiadanie butów gumowych, wodery, spodnio-buty itp. 

 

15) Zawody wygrywa zawodnik (DRUŻYNA), która uzyska największą wagę złowionych 

ryb. W przypadku uzyskania przez innego zawodnika identycznego wyniku zadecyduje ilość 



złowionych ryb, a jeżeli i to nie wystarczy będzie brana pod uwagę największa ryba złowiona 

przez zawodnika (DRUŻYNA). 

 

16) Podczas trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z członków 

ekipy. 

W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie 

zestawy z wody. 

 

17) Organizator zawodów, pod groźbą dyskwalifikacji obliguje wszystkich zawodników, 

którzy w trakcie ich trwania będą korzystać z pontonów lub łodzi do bezwzględnego 

używania kapoków. 

 

18) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w 

trakcie ich trwania. O wszystkich zamianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

 

19) Wszystkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a 

podjęta przez nią decyzja jest ostateczna. 

 

20) Staramy się łowić Fair Play. 

 

21) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów nastąpi wtedy zwrot opłaty 

startowej bez żadnych dodatkowych kosztów.  

 

ORGANIZATOR  

 

Norbert Grzelczak tel-507957812 

 

Henryk Dederek tel-667344733 


