
REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR FIRMY CARRUM 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 

W mailu zgłaszającym trzeba podać: 

1. Nazwę drużyny - jeżeli istnieje 

2. Imiona i nazwiska członków drużyny 

3. Dokładne adresy członków drużyny lub przynajmniej kapitana 

4. Telefony kontaktowe lub adres e-mail 

5. Imię i nazwisko pomocnika - jeżeli drużyna posiada pomocnika 

Po zarejestrowaniu drużyny zostanie wysłany maila z nr konta. Drużyna jest zobowiązana  

wpłacić wpisowe w ciągu 7 dni od zgłoszenia.* Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury od 

wagi 2 kg  

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

takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany  

zespół. W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba  

złowiona przez dany zespół. Ewentualnie następne ryby. 

1. Tylko drużyna, pomocnik oraz sędziowie mogą przebywać na stanowisku, 

2. Wędziska rozstawiamy max. 5 m od tabliczki z nr stanowiska. Wszelkie nieporozumienia  

zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw  

spornych. 

3. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają zestawy, holują rybę i podbierają. 

4. Zawody maja charakter rzutowy. Zakaz używania jakichkolwiek środków pływających 

5. Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska. 

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

innym razie może zostać nie zaliczona, 

7. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni  

zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi , 

8. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości pasa. 



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

worek. Odhaczanie odbywa się na macie karpiowej, 

10. 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, 

11. 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, 

12. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia  

łowiska, 

13. Nęcenie dozwolone jest jedynie za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, Spoda , rakiety  

oraz działek pneumatycznych. 

14. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych. 

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

do 10 minut po sygnale - koniec zawodów. 

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

przez organizatorów w czasie trwania zawodów, 

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

uczestników oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych nie dotyczy organizatorów, 

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

stanowisku musi pozostać pomocnik lub jeden z startujących 

19. Zakaz rozpalania ognisk. 

20. 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 

PROCEDURA ZGŁASZANIA POŁOWU* Złowioną rybę należy zgłosić sędziemu osobiście lub 

telefonicznie. Numer telefonu  



sędziego podany będzie podczas otwarcia zawodów. 

* Każda ryba ważona jest wagą elektroniczną dostarczoną przez sędziego wagowego - inaczej  

nie będzie zaliczona!!!  

* Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której zapisuje się: 

1. Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,  

2. Numer stanowiska,  

3. Datę i godzinę ważenia ryby,  

4. Wagę połowu w gramach !!!  

5. Gatunek ryby,  

6. Zawodnik podpisuje zgodność danych połowowych! 

POMOCNIK 

1. Każdy drużyna może mieć pomocnika i jest on zobowiązany do zarejestrowania się wraz z  

zawodnikami  

2. Pomocnik może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków,  

rozbijaniu stanowiska, we wzywaniu sędziów oraz pilnować stanowiska w czasie  

nieobecności zawodników.  

Pomocnik ma zakaz: 

* nęcenia,  

* szykowanie zestawów,  

* zacinania ryby,  

* holowania ryby,  

* podbierania ryb,  

* wyrzucania zestawów 

W innym przypadku zespół zostanie wykluczony z zawodów!!! 

LOSOWANIE STANOWISK 

Losowanie odbędzie się zgodnie z regulaminem i tak następuje: 

1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu z wyjątkiem punkt 2, 



2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów  

uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tą drużynę dokona jeden z  

uczestników imprezy,  

4. Ilość startujących drużyn i stanowisk jest taka sama,  

5. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: Drużyna losuje dla siebie numer  

stanowiska. Nie ma możliwości powtarzania losowania, powtórnego losowania. 

Z poważaniem 

Organizator 


