
REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH
TUCHOLA - PIŁA ŚREDNIAK 2012

1) Rozpoczęcie zawodów: 17 maja 2012 godz. 12:00
Losowanie stanowisk odbędzie się 17 maja o godz. 12:30
Zakończenie zawodów: 20 mają 2012 godz. 12:00

2) W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz nie zrzeszeni 
posiadający białą kartę.

3) Do klasyfikacji liczą się karpie i amury.

4) Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki.

5) Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby. Po zważeniu wg określonej 
Procedury* rybę należy z należytą ostrożnością wypuścić do wody.

6) Na wyposażeniu każdej pary musi być mata karpiowa oraz worek do przechowywania 
ryb.

7) Ważenie ryb odbywać się będzie na bieżąco, ryby złowione w nocy ważone będą rano.

8) 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).

9) Nęcenie podczas zawodów dozwolone z brzegu dowolną metodą.

10) Możliwość używania wszelkich śrdków pływających w celu sondowania dna, 
stawiania markerów oraz nęcenia.

11) Wywożenie zestawów środkami pływającymi jest dozwolone.

12) Holowanie ryb ze środków pływających jest dozwolone.

13) Każdy zespół używający środków pływających zoobowiązany jest zachować 
największe środki ostrożności. Obowiązuje zakaz wypływania w stanie nietrzeźwym. 
Nakazuje się również stosowanie kamizelek ratunkowych.

14) W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez 
uczestników na terenie łowiska oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych.

15) Zakaz rozpalania ognisk.

16) Organizator prosi o zachowanie ciszy oraz porządku na łowsku.



17) Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo zawodników oraz straty 
materialne spowodowane przez niedostosowanie się do regulaminu zawodów lub 
niedopilnowanie stanowisk.

18) Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub 
dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

* ”PROCEDURA ZGŁASZANIA POŁOWU”

1. Złowioną rybę należy nizwłocznie zgłosić sędziemu.
2. Każda ryba ważona jest wagą elektroniczną dostarczoną przez Sędziego
3. Oficjalnym dokumentem jest karta połowów Sędziego wagowego w której 

zapisuje się:
- nazwisko zawodnika, który złowił rybę 
- numer stanowiska datę i godzinę ważenia ryby
- wagę połowu w gramach 
- gatunek ryby 
- zawodnik podpisuje zgodność danych połowowych

Ważenie i zapisywanie złowionych ryb: 
- sędzia główny Marek Wiśniewski tel. 693-776-621 
- sędzia wagowy Marcin Kowalikowski tel. 600-339-875


