Karpiowe Mistrzostwa Koła nr 60 Tychy 2022
Regulamin zawodów

Zawody zostaną rozegrane na zb. Paprocany w dniach 21 -24.07.2022 r. według ZOSW
cz.II 10 – dyscyplina karpiowa
W zawodach uczestniczą teamy 2 osobowe (członkowie Koła 60 Tychy).
Każda wędka musi posiadać wędzisko, kołowrotek z hamulcem, żyłkę lub plecionkę, zestaw
obciążony ciężarkiem, jeden haczyk oraz system mocowania przynęty obowiązkowo poza
haczykiem w jego bezpośredniej bliskości. Mocowanie przynęty poza haczykiem (system
włosowy) może być wykonany z żyłki, plecionki lub innych specjalistycznych produktów.
Zawodnicy mogą łowić maksymalnie na 4 wędki. Ilość wędek na stanowisku dowolna.
Łowienie za pomocą swing topa, swing federa, drgającej szczytówki oraz pływaka do łowienia
w toni jest zabronione.
Złowione ryby należy przetrzymywać w workach karpiowych (1 ryba w worku).
Dozwolone jest stosowanie zanęt i przynęt roślinnych, nasion, kulek proteinowych, peletu
naturalnego lub sztucznego (wymienione produkty mogą być dowolnie barwione).
Ogranicza się ilość zanęty i przynęt do 25 kg na zawody. Nęcenie wyłącznie za pmocą rakiet i
proc. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody podczas nęcenia, a podczas holowania ryb
dopuszcza się wejście do wysokości kolan. Ważenie ryb co 12 godzin (godziny zostaną podane
na odprawie).
Do połowu zalicza się tylko karpie i amury o wadze powyżej 2000 g.
Team otrzymuje 1 pkt za 1 gram złowionych ryb.
Zawodnicy teamu zobowiązani są przebywać na swoim stanowisku. Każdorazowo o
opuszczeniu stanowiska należy poinformować sędziego.
Drużyna ma prawo do postawienia markera w obrębie swojego stanowiska (markery
wyłącznie wyrzucane za pomocą wędki bez wchodzenia do wody).
Każda ryba złowiona w łowisku zawodnika zostaje uznana jeżeli przy przekroczeniu innego
stanowiska nie splącze zarzuconych tam zestawów.
Zawodnik po sygnale kończącym zawody ma 15 min. czasu na wyholowanie ryby pod
warunkiem, że została ona zacięta przed sygnałem oznaczającym koniec łowienia.
Drużyna zostanie wpisana na listę startową po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości
100,00 zł. W razie nie zgłoszenia się drużyny na zawody kaucja przechodzi na rzecz
organizatora.
Wyżywienie uczestników w czasie trwania zawodów we własny zakresie.
Pozostałe zasady zgodnie z ZOSW cz. II – dyscyplina karpiowa
Zapisy oraz wpłata kaucji zwrotnej na Przystani Wędkarskiej nad zb. Paprocanach do dnia
01.07.2022 r.
Program zawodów
21.07.2022 r. godz. 9.00 – zbiórka, odprawa i losowanie stanowisk na zatoce betonowej
21.07.2022 r. godz. 12.00 – początek zawodów
24.07.2022 r. godz. 12.00 – koniec łowienia
24.07.2022 r. godz. 13.00 – posiłek
24.07.2022 r. godz. 13.30 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów

