Regulamin zawodów
§1
1. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na żywej rybie, zgodnie z zasadą "NO KILL",
2. Na łowisku będzie dostępnych 14 stanowisk,
3.W zawodach bierze udział drużyna 2 osoby – 4 wędki,
4.Używamy tylko metody gruntowej
.00

5.Zgłoszeniu zawodników do godz. 9

6. W czasie rejestracji odbędzie się losowanie kolejności, losowania stanowisk .
§2

1.Zapisy i koszty:
Zapisy trwają do 31.07.2015. Liczba miejsc ograniczona! (14 DRUŻYN 2-OSOBOWYCH)
Koszt – 125zł od osoby. (250 od pary)

§3

1.Premiowane miejsca
I MIEJSCE –*Puchary dla drużyny, Nagroda rzeczowa.
II MIEJSCE –*Puchary dla drużyny, Nagroda rzeczowa.
III MIEJSCE –*Puchary dla drużyny, Nagroda rzeczowa.
W kategorii za największą rybę – *Puchar, Nagroda rzeczowa.

§4

1.Każdy uczestnik zawodów lub drużyna zobowiązany jest do posiadania

* worka karpiowego do przechowywania ryb tzn. 1 ryba-1worek– obowiązkowo,
* maty karpiowej – obowiązkowo,
* odpowiedniej wielkości podbierak– obowiązkowo,
* drużyna musi posiadać środek do dezynfekcji- obowiązkowo,
* kamizelki ratunkowej- obowiązkowo,

§5
1.Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki,
2.Łowienie dozwolone jest tylko i wyłącznie w obrębie swojego stanowiska,
3.W zawodach zabronione jest używanie żywych przynęt,
4.Nęcenie dozwolone jest: za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, pontonu, łódki do wywozu przynęt,
5. Ustawienie markera około 20m od markera drużyny przeciwnej,
6.Do klasyfikacji generalnej zaliczamy wyłącznie karpie i amury od 3kg. Amurów nie przechowujemy - tylko
natychmiast po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu wypuszczamy do wody,
7.Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. Każdą rybę należy odhaczać na macie do
odhaczania ryb, używając do tego celu środek do dezynfekcji,
8.Starajmy się tak umieszczać swoje zestawy aby nie przeszkadzać innym uczestnikom,
9. Rybę należy holować tak, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów, w przeciwnym razie może
być nie zaliczona,
10.Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada może ten fakt zgłosić
organizatorowi, lub sędziemu ale nie musi,
11.W przypadku nieporozumienia pomiędzy zawodnikami , należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub
sędziemu, którzy spór rozstrzygną,
12.Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatora w
czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie WWW i w
innych mediach,
13.Każdy zawodnik, uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego na łowisku,
14.W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników,
15.Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska. Jeśli tego nie uczyni

może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego
miejsca,
16.Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana max 10 minut po sygnale koniec zawodów,
17.Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o
zwycięstwie decyduje największa ilość złowionych ryb przez dany zespół(sztuki). W razie takiej samej ilości ryb o
zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół,
18.Dozwolone jest ustawienie markera do zaznaczenia łowiska – dwa markery na drużynę, które zostaną zdjęte
niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
19.Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników,
20.W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody,
21.Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska.
22.W czasie trwania zawodów, zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud w celu podebrania ryby,
23.Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają zestawy, holują rybę i podbierają,
24.Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, musi poinformować organizatora lub sędziego,
25.Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator lub sędzia ma
prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem,
26.W czasie trwania zawodów, zakaz całkowity poruszania się samochodem,
27. Kategoryczny zakaz kąpieli i rozpalania ognisk,

§6
1.Zgłaszanie połowu:
Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się: (karty będą rozdane podczas rejestracji
zawodników)
* imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis zawodnika i poświadczającego,

§7
Harmonogram zawodów:
Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i
potwierdzenia tożsamości. (Wiata drewniana)( Samochody proszę o pozostawienie przy wiacie drewnianej)
Dzień pierwszy (18.09.):
* przyjazd do godz.8.00( informacje ogólne oraz rozdanie kart startowych)
00

Godzina 9

losowanie stanowisk (po losowaniu wjazd na stanowiska, przygotowanie się do zawodów)
00

O godzinie 10 Sondowanie
* O godzinie 12.00 rozpoczynamy zawody.
Dzień drugi (19-09):
* Czas trwania zawodów
Dzień trzeci (20-09):
* O godzinie 12.00 koniec zawodów. O godzinie 14.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Postanowienia ogólne:
1. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu, grozi dyskwalifikacją,
2. Zawody mają charakter integracyjny i służą dobrej zabawie.
3. Rywalizacja powinna przebiegać w kulturalnej atmosferze.
4. Nazwy drużyn nie mogą zawierać treści wulgarnych ani obrażających kogokolwiek.
5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników powstałe podczas
zawodów.

Organizator zapewnia:
-dla uczestników zawodów sanitariat podczas trwania zawodów,
-opiekę sędziego który będzie pilnować porządku na zawodach,
-poczęstunek i dobrą zabawę,

* W wypadku złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przerwane lub odwołane - wtedy o
zwycięstwie decyduje ostatnie warzenie,

Mapka orientacyjna:
Wiata drewniana: teren zbiórki

Wszelkich informacji udziela:

Janusz Cieślikowski

(Karpiowa Grupa Uderzeniowa”Babiczok”)

Zapisy drogą telefoniczną. Tel. 608 594 615 lub e-mail: john-66@tlen.pl
Płatności można dokonać osobiście lub przelewem do 30.06.2015:
Numer konta: 11 1050 1328 1000 0004 0216 7258 z dopiskiem „zawody karpiowe i
nazwiska i imiona drużyny.

