
Regulamin Rozgrywania Zawodów Maraton Karpiowy Par 2017 

1. Zawody rozgrywane w drużynach 2 osobowych/zajmują jedną półkę/ 2 wędki na osobę na jednym 

stanowisku 

2. Łowienie dozwolone jest tylko na gruntowe zestawy karpiowe przy użyciu metody włosowej, zakazuje się 

stosowania metody spławikowej, drgającej szczytówki i pozostałych metod połowu za wyjątkiem metody, o 

której mowa wyżej. Dopuszcza się stosowanie koszyczków zanętowych. 

3. Przynęta dowolna na włosie, wykluczając przynęty zwierzęce. 

4. Zezwala się na nęcenie każdym rodzajem zanęty bez chleba i ziemniaków ( zanęta i przynęta 

przetworzona). 

5. Na łowisku zezwala się na postawienie 1 markera na drużynę 

6. Organizator wymaga od uczestników posiadania jednej maty na drużynę do odhaczania ryb, środka do 

odkażania ran, dużego podbieraka karpiowego oraz siatki min. 3,5 metra. Amur jest ważony natychmiast po 

zgłoszeniu sędziemu po złowieniu i wypuszczony. 

7. Ryby zaliczone do klasyfikacji KARP, AMUR ( ustalenie na odprawie)  

8. Ważenie ryb minimum trzy razy dziennie amury natychmiast po zgłoszeniu do sędziego. Komisja 

sędziowska będzie pojawiać się na stanowiskach po wcześniejszym zgłoszeniu o złowieniu większej ilości 

ryb. 

9. Zawody rozstrzyga się suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły, w razie takiego samego 

wyniku o zwycięstwie decydują mniejsza ilość złowionych ryb przez team, w razie takiej samej ilości o 

zwycięstwie decyduje największa wagowo złowiona ryba przez team. 

10. Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej wadze 

11. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji ‘’fair play”  

12. Stanowisko może być opuszczone przez dwóch zawodników tylko i wyłącznie wtedy gdy wszystkie 

zestawy będą wyciągnięte z wody 

13. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt sędziemu lub organizatorowi, 

którzy spór rozstrzygną 

14. Każdy zawodnik w trakcie oraz po zakończeniu zawodów, zobowiązany jest do posprzątania swojego 

stanowiska, zabrania ze sobą śmieci w przypadku niespełnienia powyższego warunku, organizator na wniosek 

sędziego ma prawo zdyskwalifikować taką drużynę, bez znaczenia na miejsce zajęte w zawodach. Organizator 

zapewnia duże worki na śmieci. (Śmieci drużyna zabiera ze sobą) 

15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub drużynę 

16. Za ważenie odpowiedzialny będzie organizator – sędzia, ryby będą ważone tylko wagą dostarczonej przez 

organizatora 

17. Każda drużyna otrzyma kartę startową takie same dla każdej drużyny będzie miał sędzia, złowione ryby 

będą zapisane w obu kartach z podpisami sędziego i drużyny. Każdy zawodnik po zważeniu podpisuje się na 

karcie połowu, jednoznacznie akceptując wpis do karty, po odejściu sędziego nie ma żadnych 

zmian/reklamacji 

18. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów na stronie 

19. Raz wniesione startowe nie podlega zwrotowi. Startowe zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku 

odwołania w/w imprezy 

20. W uzasadnionych sytuacjach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu przed lub w trakcie trwania zawodów, o czym niezwłocznie poinformuje biorące udział w 

zawodach zespoły 

21. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora i sędziego a ich decyzja jest ostateczna 

22. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny 

(decyzje podejmuje organizator), w każdym przypadku dyskwalifikacji żadne koszty nie zostają zwrócone 

zawodnikom 

23. Organizator zapewnia 1 posiłek dziennie, sobota – niedziela 

24. Całość kosztów po odliczeniu niezbędnych wydatków na   organizację  zawodów przeznaczona na 

nagrody/ wysokości i ilość nagród uzależniona od ilości uczestników/ . Nagradzamy minimum pierwsze 3 

drużyny oraz łowcę największej ryby (za największą rybę uznaje się największą wagę jednej ryby zaliczanej 

do zawodów). 

25. Zgłoszenie udziału w zawodach oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu 

Przewodniczący OKS 

Ciastoń Andrzej  


