
Regulamin „III Maraton Karpiowy Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS” pn. TURNIEJ DWÓCH 
ŁOWISK (Łowisko Spałek w Strzelcach Opolskich – I tura; Łowisko Grabów niedaleko Nakła – II tura)   
 

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy wędkarze posiadający ważne uprawnienia do połowu ryb. 
2. Zawody mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się 

załatwić je pomiędzy zawodnikami w koleżeńskiej atmosferze. 
3. Zawody rozgrywane są drużynowo (Drużyna tj. dwóch zawodników + ewentualny team runner). 
4. Organizatorzy przewidują start 8 drużyn. 
5. Wpisowe wynosi 200zł od drużyny za dwie tury. 
6. Ryby zaliczające się do klasyfikacji to karp i amur w wadze od 2kg. 
7. Nagrodzone zostaną miejsca 1,2,3 oraz największa ryba zawodów. 
8. O zwycięstwie decyduje łączna waga złowionych ryb przez daną drużynę. 
9. Połów odbywa się metodą gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez każdego z 

zawodników metodą rzutową. Wszelkie czynności związane z zarzucaniem zestawów i nęceniem 
należy wykonać z brzegu. 

10.  Złowioną rybę zgłaszamy telefoniczne sędziemu i do czasu jego przybycia przechowujemy ją w 
worku. 

11.  Karpie złowione w godzinach nocnych przechowujemy do rana i dopiero wtedy zgłaszamy połów 
sędziemu, amury zgłaszamy natychmiast, niezależnie od godziny.  

12. Zakaz używania żywych przynęt i zanęt. 
13. Zakaz spożywania alkoholu. 
14. Każda drużyna powinna posiadać: matę karpiową, odpowiedni podbierak o rozstawie ramion 

niemniejszym niż 90 cm, środek dezynfekujący rany, worki do przechowywania złowionych ryb. 
15.  Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska. W przypadku wpłynięcia ryby w zestawy sąsiadów 

mają oni prawo zgłosić protest, wtedy ryba nie będzie zaliczona. (przypominamy koleżeńska 
atmosfera, tak więc protestów nie polecamy). 

16. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 20min 
po sygnale zakończenia. 

17. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania śmieci ze sobą. 
18. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. W razie 

rezygnacji z łowienia jednego zawodnika z drużyny, drugi może łowić jedynie na dwie wędki. 
19. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, jednak będzie to uprzednio 

konsultowane z zawodnikami. 
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników oraz za 

zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zawodów. 
21. W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosujemy się do regulaminu łowiska. 
22. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w internecie. 
23. W przypadku niestosowania się do powyższego regulamin organizator ma prawo zdyskwalifikować 

zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowego. 
24. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
25. Losowanie stanowisk odbędzie się na obu łowiskach osobno.  

 
 
UWAGA!!! 

Start w zawodach zależny jest od kolejności wpłaty wpisowego. Rezerwacja miejsca jest możliwa po 
wpłacie 100 zł do 11. 03. Wpłaty 200 zł od drużyny należy dokonać do 01.04.2015.  Wszelkie informacje 
odnośnie płatności udziela Sekretarz Klubu Karolina Brol  tel. 503 113 051. 



 

Plan zawodów cz. I – Łowisko Spałek w Strzelcach Opolskich 
 
15.04.2016 
17:00 – Spotkanie na łowisku 
17:15 – Oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk.  
17:30 – Zajmowanie stanowisk, nęcenie 
18:00 – Rozpoczęcie łowienia 
 
 
17.04.2015 
11:00 - Zakończenie łowienia 
12:00 – Oficjalne zakończenie zawodów . 

 
 

Plan zawodów cz. II – Łowisko Grabów (niedaleko Nakła k. Opola) 
 
15.07.2016 
17:00 – Spotkanie na łowisku 
17:15 – Oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk.  
17:30 – Zajmowanie stanowisk, nęcenie 
18:00 – Rozpoczęcie łowienia 
 
 
17.07.2016 
11:00 - Zakończenie łowienia 
12:00 – Oficjalne zakończenie zawodów. Wręczenie nagród. 

 


