            




                                                                REGULAMIN

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

2. Do klasyfikacji generalnej zaliczane będą karpie i amury o wadze minimum 10 kg. Mniejsze ryby nie             czekając  na sędziego należy bezzwłocznie wypuścić do wody . 
 
3. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery         wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy lub z mikrozadziorem.           Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej.

4. Wędziska rozstawiamy max. 5 m od tabliczki z nr stanowiska wszelkie nieporozumienia             zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych. 
  
5. W skład jednej drużyny może wchodzić maksymalnie 2 zawodników i 1 Asystent. Asystent może       uczestniczyć w przygotowaniu stanowiska, przygotowaniu zanęty, zestawów, ładowaniu                 pety i rakiet zanętowych (spomb) oraz podbieraniu ryb. Asystentowi zabrania się nęcenia, zacinania i holowania ryb.

 6. Organizator wymaga od uczestników posiadania dużego podbieraka karpiowego, mat do                  odhaczania ryb oraz preparatu do odkażania ran.

 7. Holowanie ryby może być realizowane tylko w obrębie swojego stanowiska. 

 8. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów, w innym razie może zostać nie zaliczona.

 9. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi. 

10. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud. 

11. Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych (jeden worek jedna ryba). Wyjątkiem jest amur, którego            złowienie musi być zgłoszone natychmiast. Sędzia waży rybę i wpisuje ją do karty połowów. Ważenie ryb odbywa się w miarę możliwości na bieżąco. Na karcie połowów składają swój podpis sędzia        i zawodnik, który złowił rybę. Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba jest niezwłocznie wpuszczana do wody. 

12. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym                miejscu decyduje większa liczba złowionych karpi, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa         drużyna, która złowiła największą rybę.
 
13. 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 !!! 

14. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia łowiska na             jedną drużynę. 

15. Nęcenie dozwolone jest jedynie za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, pety, rakiety oraz działek              pneumatycznych.

16. Nęcenie dozwolone jest w wyznaczonych godzinach (działka pneumatyczne, rakieta (spomb), peta 8 - 10 rano; 15-17 po południu; kobra, rura wyrzutowa, ręka w godzinach od 6 rano do 20                    wieczorem. W godzinach od 20.00 do 6.00 rano obowiązuje całkowity zakaz nęcenia!

17. Zakaz używania do nęcenia i wywożenia zestawów : łódek zdalnie sterowanych oraz innych              środków mechaniczno - elektrycznych. Zawodnicy nie tylko nie mogą używać powyższych                urządzeń, ale nie mogą ich nawet posiadać ze sobą na łowisku.  

18. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych. 
 
19. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.

20. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą            poruszać się jedynie organizator, sędziowie oraz osoby dostarczające obiady lub artykuły                 spożywcze.

21. W czasie zawodów obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

22. Załatwianie potrzeb fizjologicznych należy wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach.
 
23. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15          minut po sygnale - koniec zawodów. 

24. 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. 

25. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody.

26.  Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może kontynuować udział w zawodach łowiąc              wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.

27. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy             mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W takim przypadku, klasyfikacja                      generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
 
28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie            ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.



LOSOWANIE STANOWISK 

Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna (przez któregoś z zawodników), która będzie losować dla siebie numer stanowiska a następnie z drugiego pojemnika następną drużynę i tak kolejno aż do skończenia losowania.

PROGRAM ZAWODÓW

06.05.2015

 9.00-11.30 - rejestracja zawodników i asystentów 
 12.00 - otwarcie TOP MASTERS CUP OF LAKE JAROSŁAWKI 2015, losowanie stanowisk
 13.00 -zawodnicy rozjeżdżają się na stanowiska, można sądować i  nęcić łowisko
 15.00 - początek łowienia
 

07.05.2015 do 10.05.2015r. czas trwania zawodów
10.05.2015r 12.00 - koniec zawodów
12.00-13.00 - ostatnie ważenie ryb, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.
14.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wymiana doświadczeń, zakończenie zawodów.
 
                        Zapraszamy !!!


