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Losowanie stanowisk

1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu (z wyjątkiem patrz: punkt
2.)
2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania
ze względów uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za
tą drużynę dokona jeden z uczestników imprezy.
3. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: wylosowana przez organizatora
drużyna losuje dla siebie numer stanowiska i jeśli jej odpowiada to je
zatrzymuje, a jeżeli nie to losuje jeszcze raz i wtedy musi zostać już przy tym
wylosowanym numerze stanowiska nie ma już trzeciej szansy! Losuje już tylko
następną drużynę itd. aż do ostatniej drużyny.

Procedura zgłaszania połowu

1. Ważenie odbywa się w godzinach 19.00 oraz 9.00. Jeśli ryba jest zagrożona –
ważenie odbywa się od razu.
2. Złowioną rybę należy zgłosić telefonicznie sędziemu zaraz po złowieniu.
3. Zgłoszona ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego –
inaczej nie będzie zaliczona!
4. Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której
zapisuje się:
a) Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
b) Datę i godzinę ważenia ryby,
c) Wagę ryby
d) Gatunek ryby,
e) Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu.

Regulamin X Jubileuszowego Meetingu Carp Team Luboń

1. Organizatorem zawodów jest Koleżeński Klub Karpiowy CARP TEAM LUBOŃ
2. Zawody odbywają się na żywej rybie.
3. Zawody wygrywa drużyna która złowi najwięcej wagowo ryb.
4. Ryby zaliczane do klasyfikacji punktowej to: KARP i AMUR o wadze od 3 kg .
5. Premiowane miejsca 1-5 oraz największa złowiona ryba.
6. Zwycięska drużyna będzie miała zapewniony darmowy start w Mistrzostwach
Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM 2016.
7. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach dwuosobowych. 
Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej
8. Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska wszelkie
nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do
rozstrzygania spraw spornych.
9. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają zestawy, holują rybę i podbierają.
10. Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.
11. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów
w innym razie może zostać nie zaliczona.
12. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez
sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.
13. W czasie trwania zawodów obowiązuje zakaz wchodzenia do wody powyżej kolan.
14. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym.
15. 1 ryba - 1 worek, odhaczanie ryb odbywa się na macie karpiowej.
16. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.
17. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety,
działek pneumatycznych, łódek zdalnie sterowanych. Zakaz używania środków pływających.
18. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych do zanęt i jako przynęt.
19. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być 
podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.
20. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i
filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.
21. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem 
przez uczestników nie dotyczy organizatorów.
22. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z
wody.
23. Zakaz rozpalania ognisk.
24. Po zakończeniu łowiska należy posprzątać swoje stanowisko. Śmieci drużyna zabiera ze sobą.
25. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą duży podbierak karpiowy o rozstawie ramion nie mniejszych niż 90 x 90 cm, worek karpiowy do przetrzymywania ryb (najlepiej kilka) oraz środek dezynfekujący rany po haczyku. Maty oraz worki do ważenia ryb dostarcza gospodarz łowiska.
26. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.
27.Zakazuje się uczestnikom spożywania alkoholu w czasie trwania zawodów.
28.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezachowaniem przez
uczestników zasad bezpieczeństwa, w szczególności niedopełnieniem obowiązków opisanych
powyżej

Podjęcie decyzji o udziale w zawodach, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów, oraz jego przestrzeganiem



