
         Regulamin  

wewnętrzny Zawodów Karpiowych, organizowanych przez 

Koło PZW 122 ASTRA, odbywających się na łowisku komercyjnym  

w Krobielowicach  w dniach: 02 – 03.09.2016 r.  

1) Zawody rozgrywane są na stanowiskach wyznaczonych przez właściciela łowiska,  

a następnie rozlosowanych wśród uczestników, krótko przed zawodami. 

2) Rybami zaliczanymi do punktacji są: karp, amur i tołpyga . 

3) Łowienie odbywa się metodą gruntową – włosową, z użyciem przynęt i zanęt 

określonych w RAPR PZW, dwiema wędkami na osobę. 

4) Zawodnicy rywalizują indywidualnie o największą (najcięższą) rybę zawodów. 

5) Do wagi brane są pod uwagę ryby w/w gatunków od 40 cm wzwyż (!)  

Mimo to, wszystkie złowione ryby wymiarowe (wg RAPR PZW) należy odnotować  

w karcie zawodów!  

6) Sondowanie, oznaczenie i nęcenie łowiska dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

7) Obowiązuje zakaz używania łódek zdalnie sterowanych. 

8) Holować ryby mogą jedynie zawodnicy. Sąsiad może pomóc podebrać rybę koledze. 

9) Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana w 15 min. 
po sygnale kończącym zawody. 

10) Do podbierania i odhaczania należy używać specjalistycznego podbieraka karpiowego 

oraz maty karpiowej . 

11) Ryba (wg pkt.5) złowiona w nocy może być przetrzymywana wyłącznie w worku 

karpiowym i tylko do momentu przybycia sędziego (jedna ryba w jednym worku!).  

Po zważeniu przez  sędziego i zanotowaniu wyniku oraz sesji zdjęciowej, ryba 

niezwłocznie zostanie wypuszczona z powrotem do wody. 

12) Hol ryby musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na 
łowisko innego uczestnika zawodów i dotknie jego żyłki, może on (ale nie musi) zgłosić 
protest do sędziego i w razie uwzględnienia takiego protestu, ryba złowiona nie 
zostanie zaliczona. 
 

13) Uczestników zawodów obowiązuje : 

 Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

 Zachowanie czystości na swoich stanowiskach i w ich obrębie. 

 Kulturalne zachowanie się na łowisku i zgodne z RAPR PZW. 

14) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przerwania zawodów m.in. 
ze względów bezpieczeństwa, np. z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne tj. burza, wichura, grad itp. lub zmiany regulaminu w trakcie ich 
trwania, za zgodą większości uczestników zawodów.  O wszystkich zmianach 
regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.  
 

15) Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych punktów Regulaminu Zawodów lub jego 
naruszenie, Organizator ma prawo do wykluczenia zawodnika i zmusić go do 
opuszczenia wyznaczonego terenu zawodów. 

16) Zgłoszenie udziału w zawodach oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu. 

17) W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują sędziowie zawodów. 

Organizator  

Zawodów Karpiowych  

Koła PZW 122 ASTRA 


