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Regulamin zawodów

1. W zawodach liczy się każdy złowiony karp i amur
2. Obowiązuje konieczność posiadania maty karpiowej
3. Łowić można wyłącznie na żyłki mono jako linki główne. Plecionki są zabronione.

Zalecane jest użycie przyponu strzałowego z grubej żyłki mono lub co najmniej 50 cm
odcinka leadcora tuż za przyponem.

4. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga
największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.

5. Każdy zespół łowi na 6 wędek.
6. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi w celu sondowania dna,

stawiania/przestawiania markerów, nęcenia, od momentu przybycia na stanowisko,
aż do zakończenia zawodów.

7. Każdy zespół używający łódki/pontonu musi być wyposażony w kamizelki ratunkowe
(organizator nie zapewnia kamizelek). Warunkiem wypłynięcia przez zawodnika jest
ubranie kamizelki ratunkowej. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu
będzie skutkować najpierw upomnieniem, a następnie wykluczeniem drużyny z
zawodów.

8. Wypływanie łódką/pontonem przez zawodnika będącego w stanie nietrzeźwym
skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem drużyny z zawodów.

9. Wywożenie zestawów środkami pływającymi (w tym łódkami zdalnie sterowanymi)
jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów (patrz p. 7).

10. Holowanie ryb ze środków pływających jest dozwolone przez cały czas trwania
zawodów (patrz p. 7).

11. Rozpoczęcie zawodów i losowanie stanowisk odbędzie się 14.09. o godz. 12.00 w
Rybaczówce Wygon in.

12. Zespoły, które spóźnią się na losowanie otrzymają miejsca, które pozostały nie
wylosowane.

13. Sondowanie dna i nęcenie jest dozwolone natychmiast po przybyciu na stanowisko.
14. Rozpoczęcie wędkowania pierwszego dnia o godz. 16.00. Zakończenie wędkowania w

niedzielę o godz. 9.00.
15. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać na bieżąco. O złowione rybie należy

niezwłocznie telefonicznie poinformować sędziego.
16. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, lub w nocy, ryby musza być przetrzymywane w

workach karpiowych, po jednym w worku.
17. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych.
18. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.
19. Rozniecanie ognisk jest zabronione.
20. Organizator i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie

po zawodach.
21. Organizator w każdej chwili ma prawo zmienić każdy z punktów regulaminu

zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich zespołów.


