
Regulamin I Karpiowy Pucharu Wielkopolski 2022 

 

Zawody zostaną rozegrane w terminach  

05-08.05.2022 roku oraz 25-28.08.2022 roku na 

łowisku Jerzyn k. Pobiedzisk. 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem I Karpiowego Pucharu Wielkopolski jest Kościański Klub Karpiowy 

PrideofCarp oraz sklep wędkarski Leszcz.pl 

2. Zawody odbędą się w formułach: rzutowej lub tzw. “wywózki”, polegającej na 

możliwości korzystania ze środków pływających (ponton, łódź lub łódka RC). 

a. zabrania się używania silników spalinowych (nie dotyczy organizatorów). 

3 Prawie wszystkie stanowiska dostępne na zawody będą miały możliwość dojazdu 

samochodem. Niektóre z nich wymagają natomiast przeniesienia rzeczy do max 

kilkudziesięciu metrów. Dlatego też nie zalecane jest na to łowisko przyjeżdżanie z 

przyczepami kempingowymi – szczególnie długimi. Na wielu stanowiskach nie ma po 

prostu na nie miejsca. Przejazdy – dojazdy do stanowisk są wąskie. 

4. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie posiadające objawów infekcji 

oraz których stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w imprezie. 

a. przed rozpoczęciem imprezy Organizator może dokonać kontroli temperatury 

ciała, 

a w przypadku jej podwyższenia (powyżej 37 stopni) wykluczyć z możliwości 

wzięcia udziału w zawodach; 

b. każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania maseczek ochronnych/zakrycia 

nosa i ust podczas: rozpoczęcia imprezy, zakończenia, w trakcie ważenia, jak 

również na prośbę sędziego lub ekipy medialnej; 

c. w trakcie rozpoczęcia i zakończenia zawodów zalecane jest zachowanie dystansu 

pomiędzy zawodnikami w odległości min. 1,5 m. 

5. I Karpiowy Puchar Wielkopolski składa się z dwóch tur, które zostaną rozegrane 

na łowisku Jerzyn w dniach 05-08.05.2022 roku oraz 25-28.08.2022 roku na 

łowisku Jerzyn k. Pobiedzisk. 

6. Podczas rozpoczęcia przeprowadzone zostaną dwa losowania. 

a. pierwsze - kolejności losowania stanowisk (przeprowadzone na podstawie 

kolejności rejestracji drużyn); 



b. drugie – losowanie stanowisk; 

c. nieobecność całej drużyny podczas losowania powoduje przydzielenie jej 

stanowiska, wcześniej nie rozlosowanego. 

7. W zawodach startować mogą drużyny w składzie dwu lub trzy osobowym. 

a. dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego maksymalnie na dwie wędki, 

rzutowo lub przy użyciu modelu RC (bez możliwości używania środka 

pływającego). 

8. Drużyna może skorzystać z pomocy jednego pomocnika tzw. team runner’a (TR). 

- asystent drużyny ma pełne prawa zawodnika (dodatkowa opłata 2x150 zł) 

9. W trakcie trwania zawodów dopuszcza się maksymalnie: 

a. 4 markery na drużynę mającą prawo do użycia 4 wędek; 

b. 2 markery na drużynę mającą prawo do użycia 2 wędek; 

c. w trakcie trwania zawodów dozwolone jest stosowanie markerów typu tyczki (nie 

dotyczy sondowania w pierwszym dniu zawodów, w którym dopuszcza się użycie 

markerów typu „bojka”); 

d. markery muszą znajdować się w obszarze należącym do stanowiska, jaki został 

ustanowiony przez organizatorów. 

10. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt 

zwierzęcych. 

11. Maksymalny dobowy limit zanęty na zawodnika to 10 kg. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia surowym orzechem tygrysim oraz ziarnem. 

13. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest stosowanie wyłącznie zestawów 

karpiowych. 

a. na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy 

zakończony jednym hakiem, a przynęta musi znajdować się obok haka (tzw. system 

włosowy); 

b. dozwolone jest łowienie metodą gruntową oraz w toni lub z powierzchni; 

c. zabrania się możliwość zastosowania podajników do tzw. „metody”; 

d. dopuszcza się stosowanie plecionki jako linki głównej; 

e. w związku z tym, że przez łowisko przebiega szlak kajakowy, zawodnicy 

zobowiązani są zatapiać swoje linki główne za pomocą tzw.back lead’ów. 

14. Zarzucanie, wywożenie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się w obrębie 

wyznaczonego stanowiska (mapka). 

15. Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące 

lokalizacji stanowisk i markerów. 



16. W przypadku braku porozumienia pomiędzy drużynami należy niezwłocznie 

zgłosić problem do Sędziego Głównego. 

a. oficjalny protest zgłosić należy przez kapitana do Sędziego Głównego; 

b. w przypadku dalszych wątpliwości protest rozpatruje Komisja Sędziowska 

powołana przez KKK PrideofCarp. Podjęta przez Komisję decyzja jest ostateczna; 

c. w przypadku nieuzasadnionego protestu Komisja Sędziowska ma prawo ukarać 

drużynę karą porządkową (patrz rozdział V); 

18. Na potrzeby finału organizator utworzy dla uczestników grupę zamkniętą na 

portalu społecznościowym Facebook, na której pojawiać będą się istotne komunikaty 

i informacje. 

a. przynajmniej jeden z zawodników w drużynie zobowiązany jest do posiadania 

konta na portalu społecznościowym FB; 

b. kwestie techniczne omówione zostaną podczas rejestracji drużyn. 

 

II. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE 

 

1. Dzień pierwszy:  

09:00 – 09:30  - rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów, 

09:30 – 10:30  - oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk.  

10:30 – 12:00  - grill integracyjny 

12:00 – 15:30 - wjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, 

sondowanie dna, nęcenie,  

15:30 -    -  rozpoczęcie łowienia. 

 

2. Dzień drugi: 

 Godziny popołudniowe – posiłek 

 

3. Dzień trzeci: 

Godziny popołudniowe – posiłek 

 

3.Dzień czwarty: 

10:00  - zakończenie zawodów. 

11:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów. 

 

III. KLASYFIKACJA ZAWODÓW ORAZ PUNKTACJA 



 

1. Klasyfikacja zawodów I Konfrontacja Karpiowa oraz VI Puchar Kościana: 

a. Generalna – miejsca 1-3; 

b. Sektorowa – zwycięzcy sektorów; 

c. Największa złowiona (punktowana) ryba zawodów; 

2. W klasyfikacji generalnej oraz sektorowej liczy się łączna waga 3 największych 

złowionych przez drużynę ryb; 

3. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej (miejsca 1-3) nie biorą udziału w klasyfikacji 

sektorowej. 

4. Przy tej samej wadze 3 największych ryb, o klasyfikacji decyduje waga największej 

złowionej ryby; 

5. Do klasyfikacji liczą się wyłącznie następujące gatunki ryb: 

a. karp od 3,00 kg; 

b. amur od 3,00 kg; 

Klasyfikacja zawodów I Karpiowy Puchar Wielkopolski. 

Obowiązuje klasyfikacja generalna (miejsca 1-3) – suma wyników wagowych z I i II 

tury zawodów. 

 

III. HOLOWANIE RYB 

 

1. W przypadku gdy holowana ryba wpłynie w zestaw lub marker jednej z 

sąsiadujących drużyn, powodując jego splątanie lub ściągnięcie, poszkodowana 

drużyna ma prawo zgłosić protest, który może skutkować niezaliczeniem 

wyholowanej ryby. 

2. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej 

w kartę połowów; 

3. Ryba „zacięta” bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać 

wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Przekroczenie 

limitu czasu skutkuje nie zaliczeniem połowu; 

 

 

IV. PROCEDURA ZGŁASZANIA I PRZECHOWYWANIA ZŁOWIONYCH RYB 

 

1. Procedura zgłaszania złowionych ryb: 

a. złowienie ryby z określeniem gatunku, należy zgłosić sędziemu głównemu 



niezwłocznie po zakończeniu holu, sms-em na wskazany numer telefonu; 

b. treść SMS powinna zawierać: 

- nr stanowiska 

- gatunek ryby 

- nazwisko łowcy 

Przykład: „Stanowisko 23, karp, Karpiński” 

c. w przypadku amura oraz karpia o wadze powyżej 15 kg, drużyna zobowiązana jest 

do telefonicznego powiadomienia sędziego głównego. 

2. Procedura ważenia i przetrzymywania złowionych ryb: 

a. każda ryba ważona jest wyłącznie wagą i workiem, w jakie zaopatrzony jest sędzia 

główny; 

b. ważenie złowionych ryb odbywać będzie się na bieżąco (w miarę możliwości) 

z zachowaniem kolejności przesłanych zgłoszeń; 

c. odhaczanie ryb musi odbywać się na matach karpiowych lub kołyskach; 

d. każda drużyna ma obowiązek posiadania na stanowisku: 

- worków do przechowywania ryb (min. 3 szt.); 

- trójnogu do ważenia; 

- środka antyseptycznego (do odkażania ran); 

e. do momentu nadejścia sędziów, ryba niezwłocznie po zakończeniu holu powinna 

być przechowywana w wodzie, w worku karpiowym, na głębokości min. 1 m; 

f. w jednym worku, w tym samym czasie może znajdować się wyłącznie jedna ryba; 

3. Oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi sklasyfikowanie złowionych ryb są 

dwie karty startowe drużyny: 1 znajdująca się u sędziego sektorowego i druga 

będąca w posiadaniu drużyny (wydawana na odprawie). 

a. w karcie zapisuje się: 

b. nazwisko zawodnika, który złowił rybę; 

c. gatunek ryby; 

d. datę i godzinę połowu; 

e. wagę połowu w gramach (do 3 miejsc po przecinku); 

f. kartę uzupełnia wyłącznie sędzia główny; 

g. zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność 

danych. 

 

V. UWAGI TECHNICZNE 



 

1. Dozwolone jest używanie środków pływających przy spełnieniu następujących 

wymogów: 

a. każdy środek pływający musi być wyposażony w oświetlenie (nawigacyjne) 

umożliwiające jego widoczność z brzegu, przez cały pobyt środka pływającego na 

powierzchni wody – w dzień i w nocy; 

b. środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska, 

określonego przez organizatorów; 

c. każda drużyna ma obowiązek posiadania oraz stosowania w trakcie pobytu „na 

wodzie” kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej (min. 2 szt/drużynę); 

d. brak kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej podczas pobytu zawodnika „na 

wodzie” – będzie skutkowało surową karą porządkową; 

e. maksymalna odległość na jaką będzie można wypływać oraz wywozić zestawy to 

ok.200 metrów od brzegu (swojego stanowiska); 

f. Organizatorzy dokonają sprawdzenia środka pływającego oraz wymaganego 

oświetlania i kamizelek, a przypadku jakichkolwiek usterek/uchybień mogą 

zawiesić możliwość jego użycia do momentu usunięcia usterki/uchybienia; 

g. Sędziowie uprawnieni są ponadto do sprawdzenia wymaganej odległości środka 

pływającego oddalonego od swojego stanowiska przy użyciu urządzeń do tego 

przeznaczonych; 

2. W sytuacji, w której sędzia stwierdzi możliwość nadużycia dot. odległości bądź 

budowy zestawu końcowego, może nakazać drużynie zwinięcie zestawu, w stosunku 

do którego stwierdzono podejrzenie nadużycia; 

3. W zawodach obowiązują sygnały świetlno-hukowe: 

a. sygnał rozpoczęcia zawodów (rozpoczęcie łowienia) – 05.05.22 oraz 25.08.22 

godz. 15:30 

b. sygnał zakończenia zawodów – 08.05.22 oraz 28.08.22. godz. 10:00; 

c. w przypadku pojawienia się sygnału w trakcie trwania zawodów, zawodnicy 

zobowiązaniu są do natychmiastowego zaprzestania wypływania lub w przypadku 

przebywania „na wodzie” – spłynięcia do najbliższego brzegu, a następnie 

sprawdzenie komunikatu na grupie FB. 

 

VI. KARY PORZĄDKOWE 

 

1. Kary porządkowe stosowane będą za złamanie regulaminu i niestosowne 



zachowanie. 

2. W zawodach obowiązują następujące rodzaje kar porządkowych: 

a. pouczenie; 

b. ostrzeżenie – żółta kartka. 

c. w przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona 

dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia z łowienia na okres: 6, 12 lub 16 

godzin. Decyzję o rodzaju czasowego wyłączenia z łowienia podejmuje Komisja 

Sędziowska w zależności od popełnionego czynu; 

d. drugie ostrzeżenie – czerwona kartka (dyskwalifikacja). Zdyskwalifikowanym 

zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych 

poniesionych kosztów; 

 

VII. NAGRODY 

 

1. W zawodach przyznawane są następujące nagrody: 

a. 1 – 3 (I i II tura) miejsce w klasyfikacji generalnej w zawodach: 

- pamiątkowe statuetki 

- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora głównego tj. firmę Delphin; 

b. zwycięstwo w sektorze: 

- pamiątkowe statuetki 

- nagrody rzeczowe ufundowane przez sposorów sektorowych: AdderCarp oraz 

Invader 

c. nagroda za złowienie „największej ryby”: 

- pamiątkowa statuetka; 

- nagroda rzeczowa; 

d. I Karpiowy Puchar Wielkopolski - 1 – 3 miejsce w klasyfikacji generalnej w 

zawodach: 

- pamiątkowe statuetki 

- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów głównych tj. firmę Delphin, 

AdderCarp oraz Invader. 

 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Opuszczanie terenu zawodów przez jednego z zawodników może odbywać się 



jedynie za zgodą sędziego głównego (na stanowisku zawsze musi przebywać min. 1 

zawodnik); 

2. Po godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia zawodów obowiązuje całkowity zakaz 

poruszania się pojazdami, które powinny zostać zaparkowane w sposób 

umożliwiający swobodny przejazd (np. dla służb ratowniczych) 

3. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

4. W trakcie trwania zawodów na wyznaczonych stanowiskach mogą przebywać 

jedynie uczestnicy zawodnicy oraz zarejestrowani TR. 

5. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami, zmiany terminu 

zawodów lub ich odwołania w przypadku wystąpienia sytuacji od nich niezależnych. 

Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie KKK PrideofCarp – portal 

społecznościowy Facebook. 

5a. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn nie leżących po stronie 

organizatora wpisowe nie zostanie zwrócone. 

6. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne; 

a. każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod 

klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne; 

b. przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy obu tur I Karpiowego Pucharu 

Wielkopolski zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia 

własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów; 

c) w przypadku braku podpisu, zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w 

zawodach; 

7. Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub 

sami zawodnicy.  

8. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, 

organizatorzy mogą przerwać, a nawet wcześniej zakończyć zawody; 

a. w przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów, klasyfikacja generalna 

i sektorowa obejmować będzie wyniki do momentu przerwania zawodów. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać 

wpłaconego wpisowego.  

10. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić 

organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu 

zgody mogą udać się do danej ekipy. 



11. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć 

podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie (publikację) przez 

organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów. 

12. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego swojego 

sprzętu (w szczególności środków pływających oraz urządzeń służących do 

ogrzewania – piecyków itp.). 

a. Przed rozpoczęciem zawód zawodnicy muszą pisemnie potwierdzić zapoznanie 

się z regulaminem oraz potwierdzić sprawność ww. sprzętu w celu dopuszczenia 

drużyny do zawodów; 

13. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane 

startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. 

14. Dodatkowych informacji udziela organizator zawodów pod adresem – 

prideofcarp@gmail.com 

 

Płatność: 

 850,00 zł - I Konfrontacja Karpiowa z Leszcz.pl – 15.01.2022 r. 

 850,00 zł - VI Puchar Kościana – 15.02.2022 r. 

 

66 1020 4160 0000 2502 0234 3481 –z dopiskiem I KP Wlkp. 
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Mapa stanowisk 

 

 

 


