
R E G U L A M I N    Z A W O D Ó W 

1.Zawody odbywają się na żywej rybie, metoda rzutowa, a do klasyfikacji generalnej 

zaliczamy wyłącznie karpie i amury. 

2. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie 

takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje największa ryba złowiona przez dany 

zespół.  W razie takiej samej wagi największej ryby, o zwycięstwie zadecyduje 

najmniejsza ilość ryb złowiona przez dany zespół. 

3. Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska wszelkie nieporozumienia 

zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw 

spornych. 

4. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w 

innym razie może zostać niezaliczona! 

5. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym, 1 ryba - 1 

worek, odhaczanie odbywa się na macie karpiowej. 

6. Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników  

(w ich obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się 

oszustwa zostanie natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów! 

7. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery 

wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej 

szczytówki i metody spławikowej. 

8. Dozwolone jest korzystanie  z 2 markerów  do oznaczenia łowiska. 

9. Nęcenie dozwolone jest przez cały czas trwania zawodów (działka pneumatyczne, 

proce, kobry i rakiety). 

10. Nie dopuszcza się używania zwierzęcych zanęt i przynęt. 

11. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum 

do 15 minut po sygnale – koniec zawodów. 

12. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania 

przez organizatorów w czasie trwania zawodów. 

13. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez 

uczestników, nie dotyczy organizatorów. 

14. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody, a 

na stanowisku musi pozostać team runner. 

15. Zakaz rozpalania ognisk, wyjątkiem jest grill. 

16. 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. 

17. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez drużyny. 



 

Zgłaszanie połowu: 

1.Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się: 

2. Nazwisko zawodnika, który złowił rybę, 

3. Datę i godzinę ważenia ryby, 

4. Wagę połowu w gramach. 

5. Gatunek ryby, 

6. Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu! 

 

Team runner: 

1. Każda drużyna może mieć jednego team runnera. 

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

3. Team runner może pomagać w podbieraniu ryb w dostarczaniu i przygotowywaniu 

posiłków, rozbijaniu stanowiska,  wzywaniu sędziów oraz pilnować stanowiska w czasie 

nieobecności zawodników. 

 

Team runner nie może wykonywać takie czynności jak: 

· Nęcenie, 

· Szykowanie zestawów, 

· Zacinanie ryby, 

· Holowanie ryby, 
 

Losowanie stanowisk: 

Losowanie odbędzie się w następujący sposób: 

1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu w sytuacjach 

wyjątkowych na prośbę drużyny może to zrobić organizator. 

3. Numery stanowisk będą zamknięte w nieprzezroczystych pojemnikach. 

4. Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim 

numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która 

będzie losować dla siebie numer stanowiska, a następnie z drugiego pojemnika następną 

drużynę i tak kolejno aż do zakończenia losowania. 

 


