
                                             R E G U L A M I N  

Maratonu Karpiowego 

Mrągowskiego  Towarzystwa  Wędkarskiego 

 
1. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Towarzystwa  z aktualnie opłaconymi składkami. 

2. W zawodach startują drużyny dwu osobowe łowiąc na 4 wędki metodą włosową, gruntową. W przypadku 

niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika - łowiącego na 2 wędki . 

3. Klasyfikacja zawodów:  

drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę 

indywidualna: o największą rybę zawodów. 

Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp, amur, 

4. Zanęcanie  dozwolone jest z wykorzystaniem środków pływających ,zdalnie sterowanych ,zabrania się 

korzystania z pontonów materacy i innych  środków  pływających w  celu  nęcenia i wywożenia  zestawów  

łowić wolno tylko z  rzutu  prostopadle do stanowiska w odległości  nie  kolidującej z  sąsiednim 

stanowiskiem 

5. Holowanie ryb. 

Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby. 

Wyhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu 

zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko 

jedna ryba 

6. Opuszczanie stanowiska przez zawodników, jak również  terenu zawodów może odbywać się jedynie za 

zgodą sędziego. 

7. Osoby trzecie mogą wejść na stanowisko drużyny tylko za zgodą zawodników. 

8. Podczas zawodów obowiązuję zakaż spożywania alkoholu. 

9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu. 

10. W zawodach obowiązują trzy sygnały:  

pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do 

zawodów. 

drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - łowienia 

trzeci sygnał - oznacza zakończenie zawodów. 

Po tym synale obowiązuje zawodników określony czas 45 minut  na zdanie karty startowej komisji 

sędziowskiej. 

11. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego który 

podejmuje odpowiednią decyzję.  

12. W sprawach spornych odwołanie na piśmie powinno być złożone przez kierownika drużyny do Sędziego 

Głównego w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.  

Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest ostateczna. 

13. Nagrody zdobywane w zawodach 

W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców: 

od 1 - 3 miejsca: puchary, medale, dyplomy, upominki 

Dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby" - liczyć się będzie waga ryby. 

W zawodach sponsorzy mogą fundować dodatkowe upominki rzeczowe. 

14. Kary porządkowe 

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników 

(po jednorazowym zwróceniu uwagi) przez sędziego lub organizatora. 

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu. 

- przedłożenia do komisji sędziowskiej ryb z widocznymi oznakami „śniętej" lub „nieświeżej" ryby. 

- nie zdanie „karty startowej" komisji sędziowskiej w określonym czasie. 

- używanie osęki do lądowania ryb 

- używania sprzętu wędkarskiego niezgodnego z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

 

U W A G A ! 

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych 

poniesionych kosztów. 


