
 

 

Regulamin Zawodów 

IV Maraton Karpiowy Gacki Podkowa 2018 

1. Współorganizatorami oraz sponsorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy Pińczów; Koło PZW nr.8 w Gackach; Koło PZW Małża 

w Pińczowie; Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A.; Salon Wędkarski carpvigo.pl w Pińczowie, którzy zastrzegają sobie dokonywania 

zmian w niniejszym regulaminie przed, jak i w trakcie zawodów. 

2. Ryby zaliczane do klasyfikacji to: karp i amur powyżej 2kg. 

3. Organizatorzy przewidują start 14 drużyn. Czas rozpoczęcia zawodów to 06.09.2018 (środa) o godzinie 15:00, zakończenie 

09.09.2018 o godzinie 10:00, zbiórka i wręczenie nagród o godzinie 11:00. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgłoszenie, wpłata wpisowego w określonym terminie (do 23.07.2018) oraz 

pisemna akceptacja niniejszego regulaminu. 

5. Drużyna powinna składać się z dwóch zawodników i ewentualnie pomocnika. 

6. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na zawodnika), dopuszczamy używania plecionki jako linki głównej. 

7. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, inne metody połowu są zabronione, z wyjątkiem metody „ZIG RIG”. 

8. Zakaz używania przynęt i zanęt zwierzęcych. 

9. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden zawodnik, jeżeli obaj zawodnicy opuszczają 

stanowisko: wędki należy wyjąć z wody, w przypadku rezygnacji jednego zawodnika z drużyny drugi łowi na dwie wędki. 

10.  Pomocnik nie może nęcić, zacinać i holować ryb, może natomiast podbierać holowane ryby. 

11.  Do oznaczenia łowiska dopuszczalne jest stosowanie minimum dwóch markerów, odległość między markerami drużyn nie 

mniejsza niż 20m. 

12.  Umieszczanie zestawów może odbywać się tylko w obrębie swojego łowiska. Dopuszcza się porozumienie między drużynami. 

13.  W trakcie całych zawodów można używać środka pływającego (do sondowania, nęcenia, holowania ryb i wywózki).  

14.  Środki pływające używane w czasie zawodów muszą być zarejestrowane i dopuszczalne do użytkowania w trakcie amatorskiego 

połowu ryb. 

15.  Każda drużyna używająca środków pływających robi to na własną odpowiedzialność, osoby wypływające zobowiązane są do 

używania kamizelek asekuracyjnych lub kapoków. 

16.  Nęcenie dozwolone jest przy użyciu: środków pływających, łódki zdalnie sterowanej, procy, kobry, materiałów PVA. 

17.  Każda drużyna musi posiadać podbierak karpiowy o ramionach minimum 90cm, środek do odkażania ran, matę karpiową i 

worki karpiowe 1 worek = 1 ryba. 

18.  Złowioną rybę do czasu przybycia sędziego przytrzymujemy w worku karpiowym (jedna ryba – jeden worek). 

19.  Holowanie ryb powinno odbywać się w obrębie swojego łowiska. 

20.  Jeżeli ryba w trakcie holu zaczepi żyłki sąsiedniej drużyny, ta drużyna może zgłosić (ale nie musi) protest do sędziego, jeżeli 

protest zostanie uznany ryba nie będzie zaliczona. 

21.  Ważenie ryby dokonuje sędzia w obecności minimum jednego zawodnika z drużyny, po zważeniu sędzia wpisuje wagę złowionej 

ryby do karty połowu, a zawodnik który ją złowił podpisuje kartę. 

22.  Ważenie ryb odbywa się dwa razy na dobę: od 8:00 do 9:00, od 19:00 od 20:00 

23.  Określone godziny ważenie nie dotyczą amura. Amura po złowieniu zgłaszamy sędziemu, jest ważony w możliwie najkrótszym 

czasie pod numerami telefonów podanych na spotkaniu przed zawodami. 

24.  Ryba zacięta przed sygnałem końcowym zawodów powinna być wyholowana do 15 minut po sygnale końcowym. 

25.  Sondowanie i nęcenie jest dozwolone natychmiast po przybyciu na stanowisko. 

26.  W trakcie zawodów wchodzenie do wody jest dozwolone do bioder, zawodnik jest zobowiązany do użycia kamizelki 

asekuracyjnej lub kapoka. 

27.  Wygrywa drużyna, która złowiła największą ilość ryb (waga łączna), w przypadku takiej samej wagi wygrywa drużyna z większą 

ilością zaliczonych sztuk. W przypadku remisu rozstrzyga losowanie. 

28.  Zabrania się w trakcie trwania zawodów poruszania się samochodami (nie dotyczy organizatorów), opuszczenie terenu 

zawodów może odbyć się tylko po uprzednim zgłoszeniu sędziom. 

29.  Organizatorzy proszą zawodników o kulturalne zachowanie, przestrzeganie ducha sportowej rywalizacji, a po zakończeniu 

zawodów sprzątnięcie stanowiska i pozostanie śmieci w workach w miejscu wskazanym. 

30.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, jak również za straty materialne 

dokonane przez zawodników i wpadki losowe, oraz stan psychofizyczny uczestników. 

31.  Skład sędziowski i pozostałe sprawy organizacyjne zostaną przedstawione na odprawie przed zawodami. 

32.  Wszelkie sprawy sporne, po wcześniejszym zgłoszeniu rozstrzygają sędziowie a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna. 

33.  W razie nie stosowania się do regulaminu zawodów drużyna może być dwukrotnie upominana, przy trzecim upomnieniu zostaje 

wykluczona z zawodów bez prawa zwrotu wpisowego i innych poniesionych kosztów. 

34.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia zawodów, ze względu na warunki atmosferyczne, 

klasyfikacja generalna jest na moment zakończenia zawodów. 

35.  Zgłoszenie drużyny i wpłata wpisowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na fotografowanie 

ryb oraz zawodników i przetwarzanie zdjęć i danych uczestników w celu prawidłowego realizowania zadań wynikających z 

charakteru zawodów przez organizatora i patronów medialnych oraz sponsorów. 

36.  Wysokie nagrody w postaci talonów. Kwoty będą podane na odprawie przed zawodami. 

37.  Realizacja talonów w salonie wędkarskim carpvigo.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zawodów. 


