
1. Organizatorem zawodów jest Karp Team Dębowa 

2.Zawody zostaną rozegrane w terminie 27 kwietnia do – 02 maja 2015 roku na Zbiorniku Dębowa w 

Reńskiej Wsi. Wpisowe od drużyny wynosi 650zł. Kwotę tą należy wpłacić do 15marca 2015r.O 

wpłatach poinformuję każdą drużynę indywidualnie. 

W cenie wpisowego organizator gwarantuje cztery posiłki. 

Przypomina się zawodnikom żeby nie brali z sobą przyczep kempingowych (brak miejsca na wale) 

Rozpoczęcie zawodów oraz losowanie stanowisk  (miejsce losujemy tylko raz)  odbędzie się w dniu 27 

kwietnia o godz. 16.00. .Po losowaniu drużyny mogą udać się na swoje stanowiska: 

a.) Od godziny 17:00 do 17:30 – dojazd na wylosowane stanowiska. 

b.) Od godziny 17:30 do godziny 19:30 – przygotowanie stanowiska, przygotowanie , sondowanie 

łowiska, stawianie markerów. Do tego czasu będzie można używać sprzętu pływającego. 

c.)Od godziny 19,30 – rozpoczęcie łowienia - zakaz używania wszelkich środków pływających( w tym 

łódek zdalnie sterowanych) do końca zawodów. 

d.) Wszystkie środki pływające muszą być wyciągnięte z wody na brzeg. 

 

      e.) .Zakończenie łowienia nastąpi 2 maja o godz.10,00 

 

      f.) Oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godz. 12.00. 

 

3. Zawody odbędą się w formie rzutowej, bez wywózki 

4.W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową opublikowaną na stronach 

portalu informacyjnego PZW, z opłaconą opłatą startową . 

a) Startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

b) nieobecność całej drużyny podczas losowania, powoduje otrzymanie stanowiska pozostałego po 

losowaniu. 

c) nie dopuszcza się losowania zastępczego przez innych uczestników zawodów. 

 

5.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową. 

 

6. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( Team Runnera-100,00 zł). 



a).Każdy team runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami 

b).Team runner ma pełne prawa zawodnika 

7. Dopuszcza się 4 markery na drużynę. 

8. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla 

danego stanowiska. 

9.Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji 

stanowisk i markerów 

10.Klasyfikacja zawodów: 

a) Drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę 

b) Przy tej samej wadze o klasyfikacji decyduje waga największej ryby. 

 

11.Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb: karp i amur od 2,00 kg 

 

12.Procedura zgłaszania złowionych ryb. 

a.) Złowienie ryby z określeniem gatunku , należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę 

dnia lub nocy sms’em na wskazany przez sędziów numer telefonu. 

b) Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego (inaczej nie będzie 

zaliczona!!! ) codziennie w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 17:00 - 19:00. W przypadku amura oraz ryb na 

granicy 2 kg do 1 godziny po zgłoszeniu. 

c) Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się: 

 

• Nazwisko zawodnika, który złowił rybę, 

• Datę i godzinę ważenia ryby, 

• Wagę połowu w gramach!!! 

• Gatunek ryby, 

• Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu! 

 

13.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt. 

 



14.Środki pływające: 

a) dozwolone jest używanie środków pływających pierwszego dnia w godzinach od 17:30 do 19,30 w 

celach wysondowania dna oraz ustawienia markerów i pierwszego nęcenia. 

b) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne. 

c) każdy zawodnik pływający po zbiorniku musi wykonywać te czynność w kamizelce asekuracyjnej. 

d) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza swoim łowiskiem 

 

15.Holowanie ryb. 

a) Ryby również mogą być holowane i podbierane przez Team Runnera, pod warunkiem że został 

wpisany na listę startową i wniósł opłatę. 

b) Odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do 

momentu zważenia przez sędziego, może odbywać się tylko w worku karpiowym, w którym może 

znajdować się tylko jedna ryba. 

c) Złowienie ryby z określeniem gatunku , należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę 

dnia lub nocy sms’em , na wskazany przez sędziów numer telefonu 

d) Naruszenie obszaru łowiska lub przemieszczenie zestawów drużyny sąsiedniej podczas holowania 

ryby, może skutkować jej nie zaliczeniem. Protest w takim wypadku przysługuje drużynie, której 

łowisko zostało naruszone, a zgłoszenia tego faktu można dokonać jedynie przed ważeniem spornej 

ryby. 

e) Ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody, może zostać wyholowana po tym 

sygnale, w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 

 

16.Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego. 

 

17.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczanie stanowiska samochodem. 

 

18.Każdy wjazd rodziny lub znajomych na teren zawodów w ich trakcie, musi zostać zgłoszony 

sędziemu, pod groźbą wykluczenia drużyny z zawodów. 

 

19.Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu . 

 



20.W zawodach obowiązują trzy sygnały: 

a) pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojazd do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do 

zawodów – przygotowanie stanowisk, sondowanie, markowanie. 

b) drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie 

c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów. 

 

21.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego 

Głównego . 

 

22.Protesty  rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna. 

 

23.Nagrody zdobywane w zawodach: 

 

Przewidywana pula nagród wynosić będzie ponad 17,000tyś.zł. 

 

Miejsce 1. Nagrody 2500 +puchary+ darmowy start MP-PCM 

Miejsce 2. Nagrody 2000 +puchary+darmowy start MP-PCM 

Miejsce 3. Nagrody 1500 +puchary+darmowy start MP-PCM 

Miejsce 4. Nagrody 1200zł. 

Miejsce 5. Nagrody 1000zł. 

Big Fish Nagroda 800zł. 

Pierwsza ryba nagroda za 300zł. 

Nagrody sektorowe, będą cztery sektory. 

Miejsce 1. nagroda 800zł. miejsce 2. nagroda 500zł. 

Sponsor Generalny BAITBOX 

Sponsorzy sektorowi: 

JET FISH 

CARPSHOP 



ROCKWORLD 

VIMARCO 

 

24.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie : 

a) pouczenie 

b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka 

c) drugie ostrzeżenie - dyskwalifikacja 

 

U W A G A!!! 

 

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych 

poniesionych kosztów. 

 

25. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów jak również 

zmiany terminu zawodów z przyczyn od nas niezależnych 

 

26. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą 

przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona 

będzie według stanu w momencie przerwania imprezy. 

 

27.Wszelkie ewentualne pozostałe informacje i zasady rywalizacji, zostaną przekazane startującym na 

miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów . 

 

 

 

 

 

 

 



Lista Startowa: 

 

1. Bardas Mirosław- Jezior Dariusz 

 

2. Antończak Marcin- Wawszczak Krzysztof 

 

3. Kern Tomasz- Kulpok Tomasz 

 

4. Mizgajski Tomasz- Badach Radosław 

 

5.Strzelczyk Paweł- Trocer Bartek 

 

6. Stępień Paweł- Spławski Kamil 

 

7. Kruszewski Dariusz- Osmanowicz Ryszard 

 

8. Frątczak Andrzej- Rabiej Krzysztof 

 

9. Bratek Krzysztof- 

 

10. Abrachamczyk Robert- Bazylewicz Paweł 

 

11. Urban Krzysztof- Czerny Stanisław 

 

12. Hermann Marian- Klak Jan 

 

13. Brdak Artur- Rogalski Krzysztof 



 

14. Podwika Marcin- Truty Roman 

 

15. Truty Przemek- Szaruga Rafał 

 

16. Pasternak Marek- Klask Zbigniew 

 

17. Kukulla Piotr- Blaut Piotr 

 

18. Stachowicz Grzegorz- Bujak Aleksander 

 

19. Kowalczyk Zbigniew- 

 

20. Skiba Jarosław- Krzywicki Grzegorz 

 

21. Kubus Marek- Kubus Rafał 

 

22. Szydłowski Artur- 

 

23. Zawistowski Adam- 

 

24. Selwiet Bogdan- Stępniewski Zdzisław 

 

25. Morkis Leszek- Kita Leszek 

 

26. Mazur Andrzej- Kuc Marek 

 



27. Mioduszewski Jan- 

 

28. Dobija Marek- 

 

29. Marczak Mirosław- Marczak Rafał 

 

30. Gorzkowski Marek- 

 

31. Krausel Paweł- Krausel Patryk 

 

32.Kocoń Aleksander- 

 

33.Batycki Damian- Janosz Andrzej 

 

34. Bait Box 

 

35. Bait Box 

 

36. Bait Box 

 

37. Jet Fish 

 

38. CarpShop 

 

39 Rockworld 

 

40. VIMARCO 



 

41.Zajączkowski Paweł- 

 

42.Morawski Fabian- Fatyga Robert 

 

43.Gerc Damian-Przybyłowicz Przemysław 

 

44.Okrutny Adrian-Iwon Artur 

 


