
   I I I.       REGULAMIN ZAWODÓW 
I. Drużynę stanowią 2 członkowie,  Każdy zawodnik może mieć równocześnie zarzucone nie wi ęcej ni ż dwie 

wędki, tylko metod ą włosow ą. 

II. Jedyniedanej drużyny mogą holować oraz podbierać ryby. Odhaczanie ryb może odbywać się wyłącznie na 

matach karpiowych, a przechowywanie  ryb do czasu zważenia przez komisję sędziowską dopuszczalne jest 

tylko w workach karpiowych ( jeden worek przeznaczony jest do przechowywania 1 szt. ryby). Po zważeniu 

przez komisję sędziowską  ryby wypuszczamy do jeziora z należytą starannością. Używanie środka 

odkażającego dla ryb jest obowiązkowe. 

III. Do klasyfikacji liczą się tylko karpie i amury. 

IV. Użycie środków pływają( łodzie i pontony ) w celu wysondowania łowiska i zanęcenia,  możliwe tylko w 

pierwszym dniu zawodów przed sygnałem do rozpoczęcia wędkowania. 

V. Zanęcanie i zarzucanie zestawów w czasie trwania wędkowania dozwolone jedynie z brzegu i tylko ze 

swojego stanowiska. Wchodzenie do wody od sygnałrozpoczęcia łowienia do jego zakończenia, dopuszczalne 

jedynie do pasa wędkującego. W przypadku wejścia do wody głębiej, podczas holu ryby, ryba ta nie zostanie 

zaliczona do klasyfikacji. 

VI. Zarzucanie zestawów, łowienie i zanęcanie może się odbywać do linii bojek dzielących łowisko na dwa 

sektory. Niedopuszczalne jest łowienie ryb na granicy ze stanowiskiem sąsiedniej drużyny, zestawy powinny 

być wyrzucone prostopadle do linii brzegowej. Wyjątek stanowić będą stanowiska w skrajnych częściach 

jeziora, które zostaną wskazane prze sędziego podczas losowania stanowisk. 

VII. W przypadku opuszczenia przez obu zawodników drużyny swojego stanowiska,  konieczne jest wyjęcie 

zestawóz wody. 

VIII. Drużyna może używać max. 2 szt. markerów. 

IX. Każda zacięta przed sygnałem zakończenia zawodów ryba, musi zostać wyholowana i podebrana w ciągu 30 

minut od sygnału zakończenia zawodów, wyjęta po tym czasie nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. 

X. O miejscu drużyny w rywalizacji decyduje łączna waga karpi i amurów złowionych przez nią podczas całych 

zawodów. 

XI. Klasyfikacja w systemie drużynowym, oraz o największą rybę zawodów. 

XII. Zawodnicy mają zakaz opuszczania terenu zawodów, za wyjątkiem wypadków losowych zgłoszonych komisji 

sędziowskiej. 

XIII. Osoby trzecie mogą wchodzić na stanowiska tylko za zgodą biorących udział w zawodach na danym 

stanowisku. 

XIV. Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych podczas trwania zawodów, niestosowanie się do powyższego 

skutkować może nawet dyskwalifikacją drużyny. 

XV. Każdorazowy wpis złowionych ryb do protokołu musi być potwierdzony podpisem jednego z członków drużyny. 

XVI. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu, oraz przekroczenie czasu rozpoczęcia nęcenia, rozpoczęcia i 

zakończenia wędkowania skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny bez odszkodowania. 

XVII. Złożenie protestu wymaga wpłaty wadium w wysoko ści 100 zł.  

     Uznanie protestu spowoduje zwrot kwoty wpłacaj ącemu,  w przypadku  

     protestu nieuzasadnionego,  kwota przechodzi n a własno ść Organizatora.  

     O zasadno ści protestu decyduje Komisja s ędziowska.  
 


