
Regulamin zawodów karpiowych w ramach 

 

Myśliborskich Dni Karpiowych, Myślibórz 2012 

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach w trzech 

sektorach, a każda złowiona ryba po jej zważeniu jest wypuszczana. 

2. Do drużyny może dołączyć 1 osoba towarzysząca bez możliwości czynnego uczestnictwa w 

zawodach. Z chwilą rozpoczęcia zawodów osoba towarzysząca nie może obsługiwać wędzisk, 

zestawów oraz innych elementów wyposażenia wędkarskiego bezpośrednio związanego z połowem 

ryb. Nie może także podbierać holowanych ryb. 

3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka 

karpiowego, worków do przechowywania ryb oraz odkażaczy do ran. Do przechowywania ryb służą 

wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w osobnym worku.  

4. Sondowanie, nęcenie oraz ustawianie markera dozwolone jest tylko z brzegu. Zakazuje się nęcenia 

i sondowania dna przy użyciu środków pływających i wszelkich urządzeń elektronicznych. Wyjątkiem 

są urządzenia mocowane do żyłki, które można zarzucać przy użyciu wędziska. Nęcenie jest 

dozwolone przez cały czas trwania zawodów przy zachowaniu zasad koleżeństwa. Drużyna może 

stosować maksymalnie 2 markery, o ile nie ograniczy to możliwości łowienia innym startującym. 

Stosowanie markerów typu H i Tuba jest zabronione. 

5. Uczestnikom, którzy wylosują stanowiska na północnym, niedostępnym brzegu jeziora organizator 

tuż przed rozpoczęciem zawodów oraz po ich zakończeniu zapewnia możliwość przepłynięcia przez 

jezioro. 

6. Łowienie dozwolone jest wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania 

metody spławikowej, drgającej szczytówki i pozostałych metod połowu oraz łowienia na przynęty 

zwierzęce, w tym także nęcenia nimi.  

7. Sondowanie oraz nęcenie możliwe jest wyłącznie z wyznaczonego stanowiska. 

8. Podczas zawodów klasyfikowane są wyłącznie karpie oraz amury bez względu na ich wagę. 

9. Pozostałe ryby należy po złowieni natychmiast wypuścić do wody. 

10. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Komisja 

sędziowska będzie pojawiać się na stanowiskach w równych odstępach czasowych. Jednakże w 

nadzwyczajnych przypadkach (duża ilość złowionych karpi w krótkim czasie) ważenie możliwe będzie 

o dowolnej porze. 

11. Ryby po zważeniu zostają wypuszczone. 

12. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play. 

 



13. Jeśli podczas zawodów dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb, wówczas wygrywa ta 

drużyna, która złowiła mniejszą ilość karpi. Jeśli obie drużyny osiągnęły taką samą wagę i ilość ryb, to 

wygrywa drużyna, która złowiła największego karpia ze wszystkich ryb złowionych przez te drużyny. 

14. Nagrody sektorowe nie łączą się z nagrodami głównymi. Zwycięzcą sektora jest ta drużyna, która 

złowiła najwięcej wagowo karpi spośród wszystkich drużyn w danym sektorze, o ile nie zajęła I, II lub 

III miejsca w klasyfikacji generalnej. W przypadku, gdy w sektorze żadna z drużyn nie złowi karpi, 

wówczas o wygranej sektorowej decyduje losowanie. 

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

16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. 

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

z wody.  

18. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas drugi członek drużyny może łowić 

wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.  

19. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub 

sędziemu, którzy spór rozstrzygną. 

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska. Jeśli tego 

nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku 

zajęcia wysokiego miejsca. 

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować 

zawodników. 

22. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację zdjęć z Myśliborskich Dni Karpiowych w 

materiałach Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego oraz innych publikacjach, na które zgodę 

wyrazi Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie. 

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich 

trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 


