
            Regulamin zawodów karpiowych o PUCHAR STARBAITSA – RUDY  2014  
 
1. Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku RUDY należącym do Stawów Milickich w dniach 14 – 18 maja 
   2014  roku. 
2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe. Każda drużyna łowi na 4 wędki 
    Startowe  wynosi 800 zł od drużyny.  
3. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń pisemnych na adres wlodek@sensas.com.pl 
3 .Wędkowanie wyłącznie z brzegu z możliwością używania modeli zdalnie sterowanych. 
4. Łowienie ryb tylko w obrębie wylosowanego stanowiska. W przypadku holu ryby która wpłynie w  
    stanowisko sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów. 
5. Zabronione jest używanie plecionki jako linki głównej.  
6. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch  markerów na stanowisku. 
7. Dozwolone jest używanie haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem. 
8. Łowienie i nęcenie wyłącznie na przynęty pochodzenia roślinnego.  
9. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo  
    zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać zawody. 
10. Zawody rozegrane zostaną w czterech sektorach po 10 drużyn.  
11. Nagrodzonych zostanie 10 pierwszych miejsc w zawodach, zwycięzcy sektorów oraz łowca największej  
   ryby zawodów. Jako główna nagroda dla zwycięskiego zespoły dwa pontony Starbaits Partner 270 z  
   aluminiową podłogą oraz dmuchanym kilem. Zwycięzcy sektorowi otrzymają pontony Starbaits  
   Freeway 180 ale gdy w klasyfikacji łącznej zawodów będą poza podium. Jeśli drużyna zajmie miejsce w 
   pierwszej trójce to nagroda sektorowa wędruje do następnej drużyny. 
12. Zbiórka zawodników w dniu 14 maja na łowisku  o godzinie 11,oo . Po omówieniu regulaminu  
     zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Losowanie stanowisk jednokrotne bez możliwości wyboru. 
13. Po zakończeniu losowania wszystkie drużyny rozjeżdżają się na swoje stanowiska w celu przygotowania  
      się do zawodów. Do godziny 14.00 wszystkie samochody muszą zostać odprowadzone na parking przy  
      wjeździe na łowisko. 
14. Rozpoczęcie wędkowania o godz. 14.30. Zakończenie wędkowania w   
      niedzielę o godz. 9.00. 
15. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 5 kg. 
16. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga  
      największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb. 
17. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać w godzinach 8.oo - 10.oo, oraz 19.oo -21.oo jedynie  
      ostatniego dnia (niedziela) tuż po godz. 7.00, oraz w razie konieczności na  
      bieżąco. 
18. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora. 
19. Rozniecanie ognisk jest zabronione. 
20. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie  
      po zawodach. 
21. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach  
      karpiowych, po jednej sztuce w worku. W zawiązku z możliwością złowienia wielu karpi     
     każda drużyna powinna posiadać minimum 10 worków karpiowych. Złowione ryby muszą  
     być trzymane do czasu przybycia sędziego w worku karpiowym po jednej sztuce w  
     przeciwnym razie nie zostaną zaliczone do klasyfikacji, lub dokupić je na miejscu u  
     organizatora. 
22. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego oraz maty karpiowej o wymiarach nie  
      mniejszych jak 1,00 x 0,80 metra. 
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. 
      Firma STARBAITS jako organizator zawodów oraz gospodarz łowiska RUDY serdecznie zapraszają 
      wszystkich miłośników wędkarstwa karpiowego  do wzięcia udziału w zawodach. 
 
      Organizator zawodów  Juźwiński Włodzimierz  tel. 695 922 245.  wlodek@sensas.com.pl 
 


