1. Organizatorem zawodów jest CARP TEAM Wolsztyn , który(która) zastrzega sobie
możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
3. Drużyna może korzystać z pomocy „TEAM RUNNERA”, którego obecność należy zgłosić
przed rozpoczęciem zawodów.
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba , która
nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za zgodą pisemną rodzica
lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną
odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki ( po dwie na jednego zawodnika ).
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z
zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być
wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w
zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
7. Umieszczenie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
8. Do oznaczenia łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
9. Sondowanie , zanęcanie, ustawianie markerów oraz holowanie ryb dozwolone jest
wyłącznie z brzegu.
10.Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i
przynęt wraz z zestawami.
11.Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
12.Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod
połowu z wyjątkiem metody „ZIG RIG”.
13.Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać tylko
zawodnik danej drużyny.
14.Do momentu nadejścia Sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W
jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
15.Klasyfikowane są ryby: karp i amur, z uwagi na to że zawody odbywają się na wodzie PZW.
Dolny próg klasyfikowanych ryb musi być zgodny z regulaminem PZW, czyli dla karpia 30
cm , dla amura bez limitu .
16.Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i mat karpiowych.
17.Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny ma ona prawo do złożenia protestu. W razie
uznania protestu przez Sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
18.Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w
karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę.
Ryba może być sfotografowana a następnie ostrożnie wypuszczona do wody.
19.Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego ranę ryb,
każdorazowego stosowania go po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
20.Ryby martwe, w stanie wskazującym na złe ich traktowanie nie będą zaliczane do
klasyfikacji.
21.Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do
klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału
kończącego zawody.
22.W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich złowionych ryb podczas
trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb wyższe miejsce zajmuje
drużyna, która złowiła większa ilość ryb, a następnie drużyna, która złowiła największą
rybę.
23.Przyznawane nagrody w zawodach należy odbierać osobiście.
24.Nie ma możliwości wymiany nagród przyznawanych w zawodach na gotówkę bądź inną
formę.
25.W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca,
nagrody z tych miejsc będą rozlosowane pomiędzy drużynami, które nie zajęły miejsc

klasyfikowanych.
26.Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników jak również
poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za
zgodą sędziów.
27.W zawodach nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe.
28.Po zakończeniu zawodów każdy uczestnik pozostawia stanowisko posprzątane i worki ze
śmieciami dostarczamy do punktu zakończenia zawodów. Worki na śmieci zawodnicy
otrzymają przed rozpoczęciem zawodów.
29.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażenie zawodników,
straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszystkie wypadki losowe.
30.Wszystkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na
miejscu przez Komisję Sędziowską zawodów.
31.Skład Komisji Sędziowskiej zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
32.Wszystkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu rozstrzygają sędziowie a podjęta przez
nich decyzja jest ostateczna.
33.W razie niezastosowania się do regulaminu zawodów drużyna może zostać dwukrotnie
upomniana, a następnie wykluczona z zawodów bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub
innych poniesionych kosztów.
34.Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z
zawodów przez organizatora oraz patronów medialnych.

