
REGULAMIN I ZAWODÓW KARPIOWYCH  „PUCHAR BAŻYNY” 
 
1.  W zawodach startują drużyny dwu osobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą 

włosową. 
     W  przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika,  
     łowiącego na 2 wędki jednak za kwotę startowego jak za całą drużynę. 
2.  Klasyfikacja zawodów: 
     - drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę 
    - indywidualna: o największą rybę zawodów. 
     Do klasyfikacji zaliczane są wyłącznie karpie i amury o wadze przekraczającej  

3 kg.  
3. Każdy z zespołów musi rozbić swój namiot wewnątrz stanowiska i rozstawić 

wędki w odległości nie większej niż 2 metry od tabliczki z numerem 
wyznaczającej środek stanowiska.  

4. Sondowanie łowiska, nęcenie, łowienie  dozwolone jest wyłącznie z linii 
brzegowej wylosowanego stanowiska. Nęcić można przy pomocy rury wyrzutowej 
procy i tzw. rakiety, oraz  wywozić zanętę i przynętę łódką zdalnie sterowaną . 

5. Drużyny w celu oznakowania łowiska mogą używać wędek z markerami (ilość 
ograniczona do 2 sztuk). 

6. Hol i przetrzymywanie ryb: 
 - jedynie zawodnicy danej drużyny mogą holować i podbierać ryby wyłącznie z 

brzegu 
 - uczestnicy muszą posiadać maty karpiowe i duże podbieraki karpiowe oraz 

worki do przetrzymywania ryb. Obowiązuje bezwzględna zasada :  
1 worek – 1 ryba 
- odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich 
przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko 
w worku karpiowym. 
- ryby zacięte tuż przed sygnałem końcowym zawody, aby były zaliczone, muszą 
zostać wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale 

 - hol musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na 
stanowisko sąsiedniej drużyny i naruszy żyłki lub zestawy sąsiadów mogą oni (ale 
nie muszą) zgłosić protest do sędziego. W razie takiego protestu, złowiona ryba 
nie zostaje uznana. 

7. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania 
innych metod połowu w tym drgającej szczytówki, stosowania przynęt 
zwierzęcych: robaków, larw itp. 

8. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać, co najmniej jeden  
zawodnik.  Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, 
zestawy muszą wyciągnąć z wody. 

9. Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za 
zgodą sędziego.  

10. Po zakończeniu zawodów należy w ciągu 30 minut  zdać karty połowów; o braku 
możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego, 
który podejmuje odpowiednią decyzję. 

11. Osoby trzecie mogą wejść w sektor drużyny tylko za zgodą sędziego. 
12. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu. 
13. W sprawach spornych odwołanie na piśmie powinno być złożone przez 

kierownika drużyny do Sędziego Głównego w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia 
nieoficjalnych wyników zawodów 



  Warunkiem rozpatrzenia protestu jest  wpłacenie wadium (za pokwitowaniem) w 
wysokości 200 zł. 

      Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest 
ostateczna. W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest  
bezzwłocznie zwracane. 

14. Nagrody zdobywane w zawodach: 
      W zawodach  przyjmuje się zasadę wyróżniania zwycięzców: 
      od 1 - 3 miejsca: puchary i dyplomy 
      za 1 – miejsce drużyny 1500 zł 
      za 2 – miejsce drużyny 1000 zł 
      za 3 – miejsce drużyny  500 zł 
 za złowienie największej ryby nagroda niespodzianka (liczy się waga ryby) 
      W zawodach sponsorzy mogą fundować  dodatkowe upominki  rzeczowe. 
15. Kary porządkowe 
      Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 
      - stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie  

środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie    
      - nie sportowe  i nie etyczne zachowanie się  w stosunku do organizatora, 

sędziego lub innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi) przez  
sędziego lub organizatora. 

      - wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich 
zakończeniu.    
 - nie zdanie  komisji sędziowskiej w określonym czasie „karty startowej” 
- pozostawienie stanowiska nie posprzątanego po zakończeniu zawodów.  

16. Zdyskwalifikowanemu  zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty  
startowej  lub innych poniesionych kosztów. 
  
U W A G A ! 
     Uczestnicy zawodów akceptujący niniejszy regulamin wyrażają zgodę na 

publikację zdjęć z zawodów z ich wizerunkiem na stronach internetowych PZW 
     ZO i organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne zawodników 
wynikłe w trakcie trwania imprezy 
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