
REGULAMIN FINAŁU 

 Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 

04 – 08 września 2013 roku 

 Zbiornik Dębowa w Reńskiej Wsi. 

 

1.Organizatorem Finału jest PZW Okręg Opole i Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.  

2. Finał zostanie rozegrany w terminie 04 – 08 września 2013 roku na Zbiorniku Dębowa w Reńskiej Wsi.  

3. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową opublikowaną na stronach portalu informacyjnego PFWK i 

PZW, z opłaconą opłatą startową .  

a) Startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.  

4. Losowanie stanowisk odbędzie się w dniu 04 września o godz. 14.00.  

5. Po losowaniu drużyny mogą udać się na swoje stanowiska, aby przygotować obozowiska oraz łowiska ( bez nęcenia ).  

6. Dopuszcza się 4 markery na drużynę.  

7. Markery i zestawy powinny znajdować się w obrębie swojego stanowiska.  

a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów  

b) przy interwencji sędziego, rozstrzygnięcie jest ostateczne.  

8. Rozpoczęcie łowienia nastąpi 04 września o godz. 17.00. Zakończenie łowienia nastąpi 08 września o godz. 09.00. Zakończenie 

zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godz 12.00.  

a) nieobecność całej drużyny podczas losowania, powoduje otrzymanie stanowiska pozostałego po losowaniu.  

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

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

10. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera - bezpłatnie) 

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

b). Team runner może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska, we wzywaniu 

sędziów oraz pilnować stanowiska w czasie nieobecności zawodników,  

c).Team runner może obsługiwać łódź lub ponton!!!  

d).Jeżeli team runner będzie wykonywał takie czynności jak:  

• Nęcenie,  

• Szykowanie zestawów,  

• Zacinanie ryby,  

• Holowanie ryby,  

• Podbieranie ryb,  

Zespół zostanie wykluczony z zawodów!!!  
11. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki .  

12. Klasyfikacja zawodów:  

a) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę  

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

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

14. 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 18:00 - 20:00. 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! 

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

16. Środki pływające:  

a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania całych zawodów  

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 i przepływania przez strefę łowienia innych drużyn  

e) dozwolone jest wywożenie przynęt i zestawów oraz holowanie ryby ze środka pływającego przez cały czas trwania zawodów  

f) w czasie używania środka pływającego w nocy, na brzegu musi się znajdować co najmniej jeden członek drużyny z urządzeniem 

emitującym światło  

g) dopuszczone jest stosowanie łódek zdalnie sterowanych przez cały czas trwania zawodów  

17. Holowanie ryb.  

a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.  

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)przy holu ryby z pontonu obowiązkowo w pontonie musi znajdować się mata. W innym przypadku, podbierak z rybą przy 

spływaniu do brzegu powinien znajdować się w wodzie.  

f) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody, może zostać wyholowana po tym sygnale, w czasie nie dłuższym 

niż 30 minut.  

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

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

20. Każdy wjazd rodziny lub znajomych na teren zawodów w ich trakcie, musi zostać zgłoszony sędziemu, pod groźbą wykluczenia 

drużyny z zawodów.  

21. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu .  

22. 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 – wywożenie, łowienie, nęcenie  

c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów.  

23. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego 24.Protesty rozpatruje 

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

25. Nagrody zdobywane w zawodach:  

a) od 1 - 3 miejsca: puchary, nagrody rzeczowe  

b) od 1 - 3 miejsca w sektorze: puchary , nagrody rzeczowe  

c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby”  

26. 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.  

27. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów jak również zmiany terminu zawodów z 

przyczyn od nas niezależnych  

28. 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.  

29. Wszelkie ewentualne pozostałe informacje i zasady rywalizacji, zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję 

Sędziowską Zawodów .  

30. Dodatkowych informacji udziela Dział Sportu PFWK pod adresem - sport@pfwk.pl 

 

mailto:sport@pfwk.pl

