
Regulamin zawodów karpiowych o PUCHAR STAWÓW 
MILICKICH 
 

1. Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Rudy w Rudzie Żmigrodzkiej w 
dniach 13-15.09.2013 roku. 
2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe. Każda drużyna łowi na 
4 wędki. Wpisowe wynosi 200 zł od drużyny. 
3. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych pod 
nr tel. 728418761. W zawodach może wziąć udział 20 drużyn. W czasie 
trwania zawodów obowiązuje regulamin łowiska dostępny na stronie 
www.lowiska-stawymilickie.pl. 
4. W przypadku holu ryby która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny a 
ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów. 
5. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów na 
stanowisku 
6. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie 
trwania imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 
oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać 
zawody. 
7. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny zawodów oraz łowca 
największej ryby.  
8. Zbiórka zawodników odbędzie w dniu 13.09.2013 o godzinie 12.00  przy 
punkcie obsługi łowiska. Losowanie stanowisk odbędzie się o godz.12.30. 
9. Po zakończeniu losowania wszystkie drużyny rozjeżdżają się na swoje 
stanowiska w celu przygotowania się do zawodów. 
10. Wędkowanie rozpoczyna się o godzinie 15.00 a zakończenie 
wędkowania w niedzielę o godz. 12.00.Nagrody zostaną wręczone o godz. 
16.00 podczas obchodów Dni Karpia. 
11. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 2 kg. 
12. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie 
decydować waga największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość 
ryb. 
13. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać codziennie w czasie 
trwania zawodów w godzinach 8.00 - 10.00, oraz 18.00 - 20.00 i w razie 
konieczności na bieżąco. 
14. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych. 
15. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami 
wokół łowiska. 
17. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz 
posprzątanie po sobie po zawodach. 
18. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane 
w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W zawiązku z 
możliwością złowienia wielu karpi radzimy zabrać ze sobą większą ilość 
worków. 
19. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego oraz 
maty karpiowej o wymiarach nie mniejszych jak 1,00 x 0,80 metra. 
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i 
wyposażeniu zawodników. 
 



Spółka Stawy Milickie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników 
wędkarstwa karpiowego do wzięcia udziału w zawodach. 
 
Kontakt w sprawie zawodów: tel. 728 418 761 lub 
lowiskorudy@stawymilickie.pl. 


