
 

Towarzyski Maraton Karpiowy o puchar  sklepu SUMIK i BanditCarp                           

  pod patronatem koła 65 Zabrze-Makoszowy 

 

1. Zawody odbędą się na łowisku  „MADEJSKI” w Zabrzu 

2. Zawody odbywają się na żywej rybie z zasadą „ZŁÓW I WYPUŚĆ” 

3. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej   

4. W zawodach mogą brać udział wędkarze z opłaconym zezwoleniem na okręg Katowicki 

5. Przewidujemy uczestnictwo 14  dwu osobowych drużyn 

6. Kolejność wpłat decyduje o starcie – w przypadku rezygnacji wchodzi na listę startową  

drużyna z listy rezerwowej  

7. Niedozwolony  jest udział pomocników! 

8. Koszt uczestnictwa w maratonie wynosi  200  pln od osoby / 400 pln od drużyny 

9. Zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadą „FAIR PLAY” prosi się więc wszystkich 

zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej 

zgodnie z zasadami „FAIR PLAY” . Drużyna sąsiednia powinna (choć nie musi) wyjąć 

wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby. 

10. Zawodnik łowi maksymalnie na 2 wędki metodą gruntową 

11. Nęcimy tylko z brzegu, bez wchodzenia do wody.  

12. Dozwolone nęcenie procą, rakietom, kobrą, petem, metodą, worki i siatki PVA  

13. Zabrania się używania przynęt zwierzęcych 

14. Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego  

15. Każda drużyna musi posiadać matę karpiową, worki do przechowywania ryb, karpiowy 

podbierak oraz środek do dezynfekcji ran 

16. Ryby złapane i przetrzymywane w workach karpiowych należy zgłaszać jak najszybciej 

organizatorowi celem ważenia i zapisania wyniku, następnie dezynfekujemy rany i z 

największą ostrożnością wypuszczamy do wody  

17. Ryby zaliczane do klasyfikacji - karp i amur powyżej 2 kg 

18. Ryba holowana przed godzina zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 

minut po godzinie zakończenia zawodów 

19. Wygrywa drużyna która uzyska największą wagę złowionych ryb. W przypadku równej wagi 

dwóch drużyn decyduje ilość złowionych ryb, jeżeli ta jest równa to przeprowadza się 

losowanie.  

20. Wszelkie spory i nieporozumienia należy zgłaszać wyznaczonym przez organizatora osobom 

w celu rozstrzygnięcia  

21. Stosujemy po 1 markerze na osobę tylko i wyłącznie wyrzucanym z wędki 



 

22. Łowimy na wprost stanowisk nie przeszkadzając sąsiednim oraz przeciwległym ekipom 

23. Do wody można wchodzić tylko do pasa podczas holowania i podbierania ryby. 

24. Zabrania się przebywanie osób postronnych nie biorących udziału w zawodach po za linią pola łowienia 

bez zgody organizatora. W przypadku niedostosowania się drużynie grożą wykluczenie z zawodów. 

25. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.  Podczas zawodów obowiązuje cisza nocna od 

godz 22.00 do 6.00  

26. Przewidujemy puchary oraz nagrody   za I , II i III miejsce jak również nagrodę i statuetkę za 

największą rybę zawodów 

27. Planowany termin zawodów 22-25, 08, 2013r. godz. 16:00 (zbiórka) omówienie regulaminu i 

losowanie. 

28. Zabrania się rozmieszczania jakich kolwiek banerów  bez zgody organizatora.   

29.  Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia zdjęć i filmowania przez organizatorów 

w czasie trwania zawodów a także zgodę na dowolne wykorzystanie ( publikowanie ) przez 

organizatorów zdjęć i filmów. 

30. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi pozostać przynajmniej jeden zawodnik. W 

przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie 

zestawy z wody 

31. Rozpoczęcie zawodów  o godz. 18/00 (być może rozpoczniemy wcześniej) 

32. Koniec  zawodów o godz. 13:00  dnia 25, 08, 2013 r. 2013 roku. Wręczenie nagród i 

pamiątkowe zdjęcia 

33. Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 30.06. 2013 roku w sklepie 

wędkarskim Sumik w Zabrzu. 

34. Na dzień przed rozpoczęciem zawodów staw zostanie zamknięty! 

35. Nie dostosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje dyskwalifikacją drużyny 

 

Połamania kija życzą organizatorzy 

 

 


