
 

 

 

Międzynarodowe Zawody Karpiowe  

 

o Puchar Doliny Karpia z Jet Fish 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Europejski Fundus Rolny 

na rzecu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
Zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Karpiowe o Puchar Doliny Karpia z Jet Fish. Rywalizacja 

odbędzie się w dniach 22 – 27. 05. 2011 roku ma zbiorniku Ślepowron koło miejscowości Zator. 

To trzydziestohektarowa żwirownia do tej pory nie była poddawana zbyt dużej „presji karpiowej”. Po raz 

pierwszy, warto nadmienić, będzie można korzystać ze środków pływających.  

Pula nagród to ok. 25.000 zł, 

Zapraszamy serdecznie 

Koszt udziału w zawodach wynosi 800 zł. od drużyny. 

Zgłoszenia proszę przesyłać (po uprzednim zgłoszeniu telefoniczny pod nr 0048 609 033 080)  

na adres mailowy carp33@wp.pl  

Prosimy podać imiona, nazwiska, adresy, telefony kontaktowe 

 

Startowe należy przelać na konto: 

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KZEK PODOLSZE 

32-640 Podolsze ul. Starowiejska 6 

 

Bank Spółdzielczy w Zatorze ul. Różana 2 

nr rachunku 75 8136 0000 0000 0824 2000 0020 

 

dla kontrahentów zagranicznych 

PL 75 8136 0000 0000 0824 2000 0020 
SWIFT POLUPLPR 
 

W tytule prosimy wpisać „zawody” i nazwiska zawodników. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Harmonogram 
 

22.05.2011 (niedziela) 

 

 11.00 – 15.00 – rejestracja zawodników i sprzętu pływającego (kontrola wyposażenia) 

 

 15.00 – otwarcie zawodów – część oficjalna 

 

 16.00 – losowanie stanowisk 

 

 17.00 – koniec części oficjalnej 

 

23.05.2011 (poniedziałek) 

 

 od 8.00 – zajmowanie stanowisk 

 

 10.00 – 12.00 – sondowanie i nęcenie 

 

 12.00 – rozpoczęcie zawodów 

 

27.05.2011 (piątek) 

 

 10.00 – koniec zawodów 

 

12.00 – oficjalne zakończenie, rozdanie nagród dla pierwszych drużyn i łowcy  

  największej ryby, jak również upominki dla wszystkich uczestników 

 

 

REGULAMIN  ZAWODÓW 

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and relase” 

czyli złów i wypuść. 

2. Wymagane jest od zawodników posiadanie maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka. 

3. Połów ryb jest dozwolony tylko na gruntowe zestawy karpiowe. Inne zestawy takie jak spławik lub 

drgająca szczytówka są niedozwolone. 

4. Stosowanie przynęt zwierzęcych jest niedozwolone. 

5. Do punktacji zalicza się karpie i amury od masy 2 kg. wzwyż.  

6. Ryby podlegające punktacji należy zgłosić sędziom. 

7. Ryby innych gatunków muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. 

8. Do czasu przybycia sędziego ryby powinny być przechowywane  w worku (1 ryba w jednym worku). 

9. Zawody rozgrywane są zgodnie z zasadą Fair Play. 

10. W przypadku wplątania się holowanej ryby w zestawy „sąsiadów” mogą oni lecz nie muszą złożyć 

protest u sędziego. W tym przypadku złowiona ryba nie zostanie zaliczona do punktacji. 

11. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny równej ilości kg. złowionych ryb, o zwycięstwie decyduje 

większa ilość złowionych ryb a po niej złowiona większa ryba. 

12. Każdy z zawodników może łowić na dwie wędki. 

13. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden zawodnik. 

14. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu  zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z 

wody. 

15. Jeżeli jeden z zawodników zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić tylko na dwie 

wędki. 



16. Wszystkie sporne kwestie pomiędzy drużynami rozstrzygają sędziowie. 

       

WYWÓZKA   I   BEZPIECZEŃSTWO 

17. Organizator zezwala na całodobowe wywożenie zestawów i holowanie ryb ze środków pływających 

przez cały czas trwania zawodów. 

18. Zezwala się na ustawienie max. 2 markerów na drużynę. 

19. Pływanie po zbiorniku odbywa się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność zawodników. 

20. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zawodów. 

21. Każdy uczestnik pływający po zbiorniku musi mieć założony kapok. 

22. W czasie wypływania na środku pływającym może znajdować się tylko jeden zawodnik. Druga osoba 

musi znajdować się na brzegu. 

23. Jedynie podczas dwóch pierwszych godzin zawodów (sondowanie i nęcenie) zezwala się na 

przebywanie na środku pływającym obydwu zawodników. 

24. Drużyna, która nie posiada kapoków może łowić tylko i wyłącznie z brzegu. 

25. Niedostosowanie się zawodników do jednego z punktów regulaminu będzie skutkowało:    

 przy pierwszym wykroczeniu „żółta karta” 

 przy drugim wykroczeniu dyskwalifikacja! 

26. W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator może zakazać wywożenia zestawów i 

pływania po zbiorniku. 

27. Nie zezwala się na używanie silników spalinowych. 

28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuz przed zawodami bądź w czasie ich 

trwania. O wszelkich zmianach zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

29. W sprawach spornych, nie ujętych w w/w regulaminie decydujący głos ma sędzia główny zawodów. 

 

        WYPOSAŻENIE  PONTONU (ŁÓDKI) 

 Wiosła 

 Czerpak 

 Kamizelki 

 Gwizdek lub trąbka 

ASYSTENT 

Zezwala się na udział asystenta. 

Asystentowi nie wolno: 

 Przygotowywać zestawów 

 Przygotowywać zanęty i nęcić 

 Zarzucać wędek 

 Holować i podbierać ryby 

 Pływać pod żadnym pozorem środkiem pływającym 

 

LOSOWANIE STANOWISK  

 

Według systemu dwóch pojemników.  

Pojemnik pierwszy z nazwiskami drużyn. Pojemnik drugi, numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowane 

stanowisko a potem następna drużyna. Losowanie jest pojedyncze. Nie ma możliwości powtórnego losowania. 


