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KOMUNIKAT NR 1 

Karpiowe Mistrzostwa Okręgu 
Jagodno, dn. 29.08 – 01.09. 2019 r. 

 

  Działając na zlecenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego Zarząd Klubu 
Karpiowego Radom organizuje I Karpiowe Mistrzostwa Okręgu o Puchar 
Klubu Karpiowego Radom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW „I Puchar Klubu Karpiowego Radom” 
 

1. Zawody mają charakter zawodów rangi Mistrzostw Okręgu w wędkarstwie 
karpiowym. 

2. Termin imprezy: 
29.08-01.09.2019 roku. 
 

3. Miejsce imprezy: 
Łowisko specjalne Jagodno. 
 

4. Program imprezy: 
29.08.2019 r.: 

o 11:00 – 11:30 Rejestracja zawodników.  
o 11:30 – 12:00 Omówienie spraw organizacyjnych i regulaminu 

zawodów.  
o 12:00 – 12:45 Losowanie stanowisk: jeden z losów będzie zawierał 

Jokera, wylosowanie Jokera spowoduje możliwość wybrania 
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stanowiska z aktualnie jeszcze wolnych stanowisk. Każda z drużyn 
musi osobiście wziąć udział                    w losowaniu stanowisk.  

o 12:45 – 13:15 Rozjazd na stanowiska.  
o 13:15 – 16:30 Rozbijanie stanowisk i sondowanie łowiska: namioty 

należy rozbić maksymalnie blisko środka stanowiska i tabliczki              
z numerem stanowiska.  

o Do 16:30 Spłynięcie środkami pływającymi do brzegu.  
o 16:30 Rozpoczęcie wędkowania. 

01.09.2019 r.: 
o 09:00 Zakończenie wędkowania. 
o 11:00 Oficjalne zakończenie wraz z rozdaniem pucharów oraz 

nagród rzeczowych. 
 

5. Uczestnicy: 
W zawodach uczestniczą 2-osobowe drużyny. Każda drużyna łowi na 
maksymalnie na 4 wędki. Wszyscy którzy chcą wziąć udział w zawodach 
muszą mieć opłaconą składkę na łowisko specjalne Jagodno. Ilość drużyn 
została ograniczona do 30 drużyn w celu zapewnienia maksymalnego 
komfortu łowienia. 
 

6. Zgłoszenie na zawody: 
Chęć wzięcia udziału w zawodach należy zgłosić na adres mailowy 
klubkarpiowyradom@gmail.com Wciągnięcie na listę startową następuje 
po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa. 
Istnieje możliwość wpisania trzech drużyn na listę rezerwową. 
 

7. Klasyfikacja: 
a. Drużynowa, 
b. Na największą (najcięższą) rybę zawodów. 

 
8. Zasady punktacji: 

o Klasyfikacja drużynowa: łączna waga trzech największych 
(najcięższych) karpi lub amurów o wadze powyżej 3kg złowionych przez 
członków drużyny. W razie jednakowej wagi złowionych ryb, o wyższej 
pozycji będzie decydować waga największej ryby. 
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o BIG FISH: waga największej ryby. W przypadku jednakowej wagi 
wygrywa ryba, która została złowiona jako pierwsza. 
 

9. Ryby łowione na zawodach: 
o Do wagi zgłaszamy karpie i amury o wadze powyżej 3kg. Złowione ryby 

należy zgłosić sędziemu. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być 
niezwłocznie wypuszczone do wody. Amury zgłaszamy telefonicznie do 
sędziego zawodów od razu po złowieniu.  

o Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać w godzinach 9.00 - 11.00, 
oraz 
18.00 - 20.00, jedynie ostatniego dnia (niedziela) w godz. 7.00-8:00. Do 
czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane             
w workach karpiowych, po jednej sztuce w worku. 
 

10. Metody połowu i sprzęt stosowany na zawodach: 
Dozwolone jest łowienie jedynie metodą włosową i stosowanie przynęt 
wyłącznie roślinnych /zakaz używania białych robaków i innych żywych 
przynęt/. Zabrania się łowienia na spławik, drgającą szczytówkę oraz 
feeder. Każda drużyna jest zobowiązana do posiadania minimum 2 
worków karpiowych. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka 
karpiowego o wymiarach nie mniejszych jak 1,00 x 0,80 metra, maty 
karpiowej oraz odkażacza antyseptycznego.  
 

11.  Nagrody: 
 Nagrodzeni zostaną zawodnicy z 3 pierwszych miejsc w zawodach, 
zwycięzcy sektorowi (dwa sektory: Amur i Karp) oraz łowca 
największej(najcięższej) ryby zawodów.               Na zakończeniu zawodów 
wśród obecnych zawodników rozlosowana zostanie nagroda specjalna. 
 

12. Sędziowanie: 
o Wszelkie spory rozstrzyga komisja sędziowska. W trakcie trwania 

imprezy komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do zmiany 
regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych do przerwania zawodów. W przypadku 
nieprzestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku        
w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) 
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komisja sędziowska ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą 
drużynę. Drużyna może zostać ukaraną żółtą kartką lub czerwoną która 
kończy udział drużyny w zawodach bez zwrotu wpisowego na zawody. 

o W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny 
a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów                               
a w przypadku zgłoszenia protestu ryba nie zostanie zaliczona. 
Ostateczna decyzja odnośnie zaliczenia ryby należy do sędziego 
głównego zawodów. 

o Drużyna znajdująca się na liście startowej potwierdza zapoznanie              
i akceptuje regulamin zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych. 
Sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną doprecyzowane podczas 
spotkania w dniu zawodów. 
 

13.  Zasady zachowania się w trakcie zawodów: 
o W przypadku opuszczenia przez jednego z zawodników miejsca 

zawodów drugi           z zawodników może kontynuować rywalizację 
łowiąc na dwie wędki. W przypadku opuszczenia przez obu 
zawodników stanowiska zestawy należy bezwzględnie wyjąć     z wody. 

o W dniu 29.08.2019 dozwolone jest wypłynięcie zarejestrowanym 
środkiem pływającym w celu wysondowania dna, postawienia 
markerów oraz pierwszego zanęcenia. Podczas pływania należy mieć 
założoną kamizelkę ratunkową oraz posiadać opłaconą składkę na 
używanie środków pływających. Bezwzględnie należy spłynąć do 
godziny 16:30.  W dniach 30-31.08.2019 dopuszcza się pływanie 
środkiem pływającym w godzinach 12:00 - 14:00. Dopuszcza się 
używanie łódek zdalnie sterowanych do wywozu zanęt i przynęt przez 
cały czas trwania zawodów. 
 

o Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów na 
stanowisku, które po zakończeniu łowienia należy wyjąć z wody. 
Wymaga się od zawodników stosowania bojek (tylko i wyłącznie) typu 
tyczka (zakaz stosowania bojek typu H, butelka itp.).      W celu wyjęcia 
markerów wypływamy po nie niezwłocznie po zakończeniu zawodów 
środkami pływającymi. 
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o Po zajęciu stanowisk zakaz poruszania się samochodami wokół łowiska. 
Samochodami może poruszać się jedynie organizator oraz sędziowie. 
 

14.  Koszty: 
Startowe wynosi 350 zł od drużyny, które należy wpłacić na rachunek 
bankowy numer   mBank 19 1140 2004 0000 3502 7838 1240 do dnia 
31.05.2019 W przypadku braku wpłaty wpisowego nastąpi skreślenie z listy 
zawodników. 
 

15.  Sprawy różne: 
o Zawodnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem, poza 

tym które posiadają standardowo przy opłacie karty wędkarskiej. 
o Organizator zapewnia ciepły posiłek w piątek oraz sobotę serwowany 

na stanowiskach około godz. 14:00 oraz drobny poczęstunek na 
zakończenie zawodów. 

o W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie                          

i wyposażeniu zawodników. 
o Organizator i użytkownik łowiska proszą o zachowanie ciszy w trakcie 

zawodów oraz wysprzątanie stanowiska zarówno przed jak i po 
zawodach. 

o Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa             

i rywalizacji fair play. Zawody mają charakter czysto towarzyski i tak 

proszę je traktować, proszę się starać wszelkie ewentualne spory 

załatwiać we własnym zakresie, dopiero przy definitywnym braku 

możliwości dojścia do porozumienia włączać w rozwiązaniu problemu 

sędziego zawodów. 

 

16. Organizator: 

Organizatorem zawodów jest Klub Karpiowy Radom  
email: klubkarpiowyradom@gmail.com 
Klub Karpiowy Radom jako organizator zawodów serdecznie zapraszają 
wszystkich członków Okręgu PZW w Radomiu, miłośników wędkarstwa 
karpiowego do wzięcia udziału w zawodach. 
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