REGULAMIN ZAWODÓW
1-Zawody odbędą się na zbiorniku Malmina 2 (Opole ul: Olimpijska)  koszt zawodów 500 PLN od drużyny, ograniczona ilość miejsc 18 stanowisk dwuosobowych .Termin zawodów 01-04 pażdziernik 2015. Zbiórka czwartek godz 8 rozpoczęcie łowienia godz 10. Zakończenie łowienia niedziela godz 10. rozdanie nagród godz 12. Premiowane miejsca I II III oraz big fish .
2-Zawody rozegrane zostaną metodą: wywózka modelami i pontonami , ryby klasyfikowane to karp i amur od 2 kg . Wygrywa drużyna , która uzyska największą wagę złowionych ryb gdy waga będzie identyczna w dwóch drużynach decyduje największa ryba. Hol ryby min 15 min przed końcem zawodów musi być zgłoszony sędziemu lub organizatorowi zawodów, ryba musi być wyholowana max 15 min po godzinie kończącej zawody .
3-W zawodach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Wędkujemy na cztery kije metodą gruntową .
4-Zakaz używania przynęt i zanęt pochodzenia zwierzęcego .
5-Specyfikacja łowiska ( podwodna roślinność ) wymaga aby każda ekipa posiadała ponton podczas gdy ryba wejdzie w zaczep trzeba będzie po nią płynąć, ryba będzie zaliczana do klasyfikacji .
6-Budowa zestawów : można stosować przypony strzałowe plecionka fluokarbon ledkor itp... haki z zadziorem ciężarki przelotowe lub bezpieczny klips.   
7-Dozwolone jest posiadanie team runera osoba pełnoletnia, pomocnik może przygotować: przynęty,zanęty, może płynąć z zawodnikiem po rybę i podebrać ją ( podbieranie z brzegu też jest dozwolone ). Pomocnik nie może budować zestawów końcowych, nie może holować ryby, zacinać ryby podczas brania,  zanęcać łowiska .
8-W porozumieniu z właścicielem wody dozwolone jest używanie kukurydzy itp.. jako przynęty i zanęty, warunek całość musi być rozgotowane kategoryczny zakaz sypania surowych ziaren. Podczas trwania zawodów właściciel łowiska, sędziowie i organizator zawodów mogą sprawdzić budowę zestawów, zestawy końcowe, stosowane przynęty i zanęty. Łamanie regulaminu oznacza dyskwalifikację drużyny bez możliwości roszczeń finansowych tytułem opłaty za zawody. Zawodnicy i pomocnik będą musieli opuścić łowisko , obecność na zawodach stanowi akceptację regulaminu.
9-Każda drużyna posiadać musi : matę karpiową, podbierak podczas pływania kapok dla wszystkich osób znajdujących się na pontonie, środek do dezynfekcji ran (klinik itp...)Worki karpiowe min 3 sztuki przechowywanie karpi (w workach po jednej sztuce). Złowienie amura trzeba natychmiast zgłosić sędziemu i zapewnić rybie maksymalny komfort do czasu przybycia sędziego lub osoby upoważnionej do ważenia ryb .
10-Organizator zawodów Dariusz Malmon Team Jetfish Polska tel 607688789. Oświadczam ,że jako organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia podczas trwania zawodów, za wszelkie zniszczenia mienia na łowisku odpowiada sprawca w/w zajścia , na terenie zbiornika Malina 2 jak i podczas trwania zawodów występuje : ZAKAZ SPOŻYWANIA ARKOHOLU !!!.
11-JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO DO ZMIAN W/W REGULAMINIE KAŻDA OSOBA MA OBOWIĄZEK ZNAĆ I STOSOWAĆ REGULAMIN.WSZELKIE ZMIANY I UWAGI BEDĄ OMÓWIONE PO LOSOWANIU STANOWISK.



