
Regulamin zawodów ,,IV Integracja Karpiowa": 
 
1. Organizatorem zawodów jest Haczyk Carp Team Lublin oraz Koło PZW Haczyk-Lublin. 
Zawody będą rozgrywane systemem drużynowym. Skład dwuosobowych drużyn ustalają 
sami startujący. Każda drużyna może zgłosić pomocnika. 
2. Każdy z zawodników łowi na dwie wędki metodą gruntową. 
3. Zawody odbywają się na żywej rybie. Do klasyfikacji punktowej liczy 
się ryby: karp i amur o masie od 2 kg wzwyż. 
4. Odhaczanie ryby musi odbywać się na matach karpiowych. 
5. Wyholowaną rybę trzeba niezwłocznie zgłosić sędziemu. Sędzia rybę 
waży i wpisuje do karty połowów. 
6. Złowione ryby zaraz po zważeniu są wypuszczane do wody. 
7. Do czasu przybycia sędziego ryba ma być przechowywana w worku karpiowym. 
8. Każda z drużyn musi mieć w swoim wyposażeniu: matę karpiową, worek 
karpiowy, duży karpiowy podbierak. 
9. Zakaz używania wszelkiego rodzaju środków pływających, w tym łódek 
zdalnie sterowanych. 
10. Zawody typowo rzutowe. Nęcenie i sondowanie dna tylko z brzegu. 
11. Dopuszcza się użycia trzeciej wędki, służącej jako marker. 
12. Podczas podbierania i odhaczania ryby, należy zachować szczególną 
ostrożność aby nie pokaleczyć ryby. 
13. Hol ryby musi być przeprowadzony w obrębie swojego łowiska. Jeśli 
ryba zahaczy o żyłki drużyny sąsiedniej może (ale nie musi) zgłosić 
protest. W przypadku protestu ryba nie zostaje uznana. 
14. Ryba holowana przed sygnałem kończącym zawody musi trafić na matę 
karpiową przed upływem 15 minut od sygnału kończącego zawody. 
15. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć 
zestawy z wody. 
16. Zakaz używania przynęt i zanęt zwierzęcych!. 
17. Zawody wygrywa drużyna która uzyska największą wagę złowionych ryb 
(wagę zaokrąglamy do 10dkg). W przypadku uzyskania przez drużyny 
identycznego wyniku zadecyduje ilość złowionych ryb, a jeśli i to nie 
zadecyduje o wyniku brana będzie pod uwagę największa ryba złowiona 
przez drużynę. 
18. Zakaz rozpalania ognisk. 
19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów i opuszczeniem łowiska 
zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska. 
20. Organizator nie odpowiada za sprzęt pozostawiony bez nadzoru. 
21. W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na cypel. 
22. W sytuacji jakiegokolwiek podejrzenia o nieuczciwość którejkolwiek 
z drużyn, na wezwanie organizatora lub gospodarza łowiska zawodnicy 
zobowiązani są udostępnić i umożliwi ć przeszukanie całego sprzętu 
łącznie z samochodem. W przypadku wykrycia oszustwa drużyna może 
zostać zdyskwalifikowana bez prawa żądania zwrotu kosztów. 
23. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 
24. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych 
zdarzeń, organizatorzy mogą wcześniej zakończyć zawody. 
25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed 
zawodami lub w trakcie ich trwania. 
 



UWAGA: Stanowiska będą rozmieszczone wokół zbiornika. Na część stanowisk brak 
dojazdu samochodem. Po dojeździe i wypakowaniu sprzętu samochody parkujemy przy 
sekretariacie zawodów! 
 
 


