XIX Zdzieszowickie Dni Karpiowe „Staropolanka” 2016

Telefon do organizatora 606-104-097
Oto regulamin zawodów:
1. Zawody trwają od 29.06 - 03.07.2016
2. W dniu 29.06.2014 godzinie 9.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, o godzinie 9.30
losowanie numerów stanowisk .
3. Po zakończeniu losowania wszystkie drużyny rozjeżdżają się na swoje stanowiska w celu
rozbicia namiotów i przygotowania się do zawodów
4. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi w celu sondowania dna, stawiania
markerów ,nęcenia zaraz po przybyciu na stanowisko.
5. Rozpoczęcie wędkowania o godz. 12.00.
Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 9.00.
6.W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 2 kg.
7. Każdy zespół łowi na 4 wędki.
8. Dopuszcza się 4 markery na drużynę.
9. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga
największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.
10. Wywożenie zestawów środkami pływającymi (w tym łódkami zdalnie sterowanymi) jest
dozwolone przez cały okres trwania zawodów.
11.Osoby przebywające na środku pływającym muszą być ubrane w kamizelki ratunkowe lub
asekuracyjne.
12. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać w godzinach 9.00 - 11.00, oraz 17.00 - 19.00
jedynie ostatniego dnia (niedziela) tuż po godz. 9.00, oraz w razie konieczności na bieżąco.
13. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt.
14. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.
15. Rozniecanie ognisk jest zabronione.
16. Dozwolone jest wchodzenie do wody jedynie w strefie przybrzeżnej w obrębie swojego
stanowiska.
17. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie
po zawodach.
18. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach

karpiowych, po jednym w worku. W zawiązku z możliwością złowienia wielu karpi, radzimy
zabrać ze sobą większą ilość worków.
19.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego
Głównego .
20.Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest
ostateczna.
21. Obowiązuje konieczność posiadania maty karpiowej.
22.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :
a) pouczenie
b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka
c) drugie ostrzeżenie - dyskwalifikacja
Organizatorzy nie zapewniają worków karpiowych.
UWAGA!
Zdyskwalifikowanej drużynie nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych
poniesionych kosztów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.staropolanka.c0.pl
Wpłaty 800 zł od drużyny należy dokonać do 28.03.2016 na konto:
Jerzy Kuźmiuk nr konta 46 8907 1034 3009 8000 0341 0001 z dopiskiem XIX ZDK

