
REGULAMIN 

ODRA CUP 2013 

Dobrzeń Wielki 

Zawody Odra Cup 2013 odbędą się na kilkukilometrowym odcinku rzeko Odry w Dobrzeniu 

Wielkim, organizatorem zawodów jest Wędkarz Opolski i Dobrzeński Klub Karpiowy przy wsparciu 

PZW Okręg Opole. 

1. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową „ODRA CUP 2013” i 

mają opłaconą opłatą startową, którą należy wpłacić do 20 lipca 2013 roku 

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

3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( Team Runnera ). 

4. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika – łowiącego na 

2 wędki . 

5. Klasyfikacja zawodów: 

 a) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę 

 b) przy tej samej wadze decyduje największa ryba 

6. Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 3 kg 

7. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych . 

8. Środki pływające: 

 a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów 

 b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska określonego 

przez Komisję Sędziowską 

 c) każda drużyna musi posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne i 

kotwicę(niezbędne). Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania światła na brzegu i na sprzęcie 

pływającym w czasie wypływania w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) 

9. 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. 

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

11. Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.Na 

stanowisku wędkarskim mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy, pod groźbą dyskwalifikacji. 

12. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu. 

13. W zawodach obowiązują dwa sygnały: 

 a) pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie 

do zawodów ( sondowanie , nęcenie, łowienie) 

 b) drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów 

14. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego 

Głównego 

15. Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest 

ostateczna. 

16. Nagrody zdobywane w zawodach: 



 a) od 1 - 3 miejsca 

 b) nagroda za złowienie największej ryby 

c) nagroda za złowienie pierwszej ryby zawodów 

17. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie : 

 a) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka 

 b) drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja 

18. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na 

miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów 

 

Plan zawodów 

11 sierpień 2013 godzina 9:00 do 13:00 

rejestracja zawodników, team runnerów oraz pontonów 

11 sierpień 2013  godzina  13:30 – 14:30 

oficjalne otwarcie zawodów ODRA CUP 2013 

losowanie sektorów i stanowisk 

11 sierpień 2013  godzina  14:30 

Poczęstunek, integracja, rozmowy, wymiana poglądów 

11 sierpień 2013  godzina  18:00 (pierwszy sygnał) 

Rozpoczęcie zawodów(rozbijanie obozowiska, sondowanie, stawianie markerów, nęcenie) 

12 sierpień 2013  - 16 sierpień 2013 godzina 10:00 

czas trwania zawodów 

16sierpień 2013 godzina 10:00 (trzeci sygnał) 

koniec zawodów 

16 sierpień 2013 godzina 13:00 

oficjalne zakończenie zawodów, rozdanie nagród 

 

 

 

 

Wpisowe w wysokości 800 zł / drużyna należy wpłacać 

do 20 lipca 2013 roku na konto : 

Agencja Traf Zbigniew Wójcik 

ul. Krasickiego 14; 46-060 Prószków 

nr konta  mBank 91 1140 2004 0000 3702 6757 6568 

z dopiskiem „Odra Cup 2013” 

 


