
Losowanie 

Można losować tylko jeden raz i wylosowanego stanowiska w żaden sposób nie można zmienić. Zaraz po 

losowaniu stanowisk wszyscy zawodnicy rozjeżdżają się na swoje stanowiska w celu rozłożenia namiotów. 

Łowienie i zawody rozpoczną się w czwartek 4 października o godzinie 12.00.  

 

Zasady regulaminowe 

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą 

"catch and relase", czyli złów i wypuść.  

2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka 

karpiowego oraz postępowania zgodnego z regulaminem łowiska.  

3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowiska ze środków pływających 

podczas trwania zawodów. .  

4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i 

drgającej szczytówki.  

5. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie i amury o masie powyżej 2 kg. 

6. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.  

7. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. 

8. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Ważenie ryb 

odbywa się na bieżąco w miarę możliwości.  

9. Wszystkie ryby po zważeniu wracają do wody. 

10. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 

11. Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich 

zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej. Zgodnie z 

zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna, (choć nie musi) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia 

wyholowania ryby.  

12. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. 

13. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym miejscu 

decyduje większa liczba złowionych karpi a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako 

pierwsza złowiła rybę.  

14. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).  

 

Program 

05.09.2013 – godzina 12.00 – rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk 

05.09.2013 – godzina 12.30 – sondowanie, nęcenie 

05.09.2013 -  05.09.2013 czas trwania zawodów 

08.09.2013 – godzina 09.00 zakończenie łowienia 

08.09.2013 – godzina 12.00 zakończenie zawodów rozdanie pucharów i nagród 


