
 
 
REGULAMIN ZAWODÓW  
 

1. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Catch and Relase", czyli "Złów        
i Wypuść".  

2. Do klasyfikacji zaliczane będą karpie i amury od 3 kg. Mniejsze ryby należy 
bezzwłocznie wypuścić do wody nie czekając na sędziego.  

3. Wędziska rozstawiamy w obrębie stanowiska, którego numer wylosowaliśmy, wszelkie 
nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do 
rozstrzygania spraw spornych.  

4. W skład jednej drużyny może wchodzić maksymalnie 2 zawodników.  
5. Organizator wymaga od startujących posiadania maty i podbieraka o rozstawie ramion 

minimum 80 cm oraz środka odkażającego. 
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. Wyholowaną rybę trzeba niezwłocznie zgłosić sędziemu. Sędzia rybę waży i wpisuje do 

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

worek. Wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej. 
10. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na 

cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej 
szczytówki i metody spławikowej. Zakaz używania plecionki jako linki głównej. 

11. Dozwolona jest wywózka z środków pływających; od zmierzchu do świtu obowiązkowo 
w kapoku. 

12. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych. 
13. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych.  
14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów będzie punktowana.  
15. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć                   i 

filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów, a także wyrażają zgodę na 
dowolne wykorzystanie (publikację) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów 
zdjęć i filmów.  

16. W czasie trwania zawodów na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się 
samochodem przez uczestników zawodów (zakaz nie dotyczy organizatorów). 

17. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody. 
18. W czasie zawodów obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.   
19. 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. 

20. 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 !!!  

21. Zawody wygrywa drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb. W przypadku 
uzyskanie przez drużyny identycznego wyniku zdecyduje ilość złowionych ryb, jeżeli i to 



nie zadecyduje o wyniku, brana będzie pod uwagę największa ryba złowiona przez 
drużynę. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w 
trakcie ich trwania. 

 

 


