
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Regulamin zawodów 
  

Zawody rozgrywane są w kategorii drużynowej oraz dodatkowo indywidualnie wyłącznie do punktacji rozgrywek 

o Puchar Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich. W czasie trwania Maratonu Karpiowego łowisko 

pozostaje tylko w dyspozycji zawodników. 

Drużynę stanowi 1 lub 2 zawodników.  

1. Każda drużyna musi być wyposażona w siatkę o długości co najmniej 2,5 m i średnicy 40 cm lub worek 

karpiowy do przechowywania ryb.  

2. Każdy z zawodników może mieć równocześnie zarzucone nie więcej niż dwie wędki.  

3. Wchodzenie do wody dozwolone jest tylko do głębokości zapewniającej kontakt nóg z dnem. Niedozwolone 

jest poruszanie się wpław, używanie środków pływających: materace, pontony itp. Zezwala się na używanie 

łódek zdalnie sterowanych w celu nęcenia i położenia zestawów w obrębie swojego stanowiska (stanowiska 

zespołu) na odległość rzutu, nie kolidując z innymi stanowiskami. W sprawach spornych decyduje sędzia. 

4. Od godz. 1900 w piątek do godz. 800 w niedzielę (do ostatniego ważenia) zawodnicy nie mogą uruchamiać 

samochodów. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn przemieszczanie samochodu zawodnika w tym czasie okazało  

się konieczne, musi się odbyć za zgodą i w obecności sędziego, który odnotuje ten fakt w protokole.  

5. Jedynymi punktowanymi rybami w klasyfikacji Maraton Karpiowy są karpie i amury. Ryby te posiadają wymiar 

ochronny: karp 35 cm, amur 70 cm. Liczba łowionych ryb nie jest limitowana.  

6. Wędkarska technika połowu - (spławik, grunt), rodzaj i ilość zanęty dowolne, obowiązują jedynie ograniczenia 

ustawowe.  

7. Złowione ryby należy przechowywać żywe w siatce lub worku karpiowym. Po zważeniu i wpisaniu do protokołu 

ryby zostaną wpuszczone do łowiska. 

8. W przypadku złowienia dużych okazów ryb (powyżej 7kg) należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić 

sędziego. 

9. Ryby, których stan budzi wątpliwości sędziego będą sfotografowane i muszą pozostać w siatce zawodnika  

do dyspozycji Komisji Sędziowskiej.  

10. Każdorazowy wpis wagi złowionych ryb do protokołu musi być potwierdzony podpisem jednego z członków 

drużyny.  

11. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu oraz przekroczenie czasu rozpoczęcia nęcenia, rozpoczęcia  

i zakończenia wędkowania skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny bez odszkodowania. Dyskwalifikacją może 

skutkować także dwukrotne dyscyplinujące zwrócenie przez sędziów uwagi zawodnikom pozostającym  

w konflikcie wobec innych osób. 

12. O miejscu drużyny w rywalizacji decyduje łączna waga karpi i amurów złowiona podczas całych zawodów. 

Klasyfikacja indywidualna zgodna z regulaminem Pucharu KFTW.  

 

Złożenie protestu wymaga wpłaty wadium w wysokości 50 zł. Protest rozpatrują prezesi Towarzystw 

Wędkarskich. W przypadku uznania protestu kwota zostanie zwrócona wpłacającemu, w sytuacji 

przeciwnej przechodzi na własność KFTW.  

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD 

REGULAMIN  

MARATONU KARPIOWEGO „KARP PREZESA MTW” 
ROZGRYWANEGO W DNIACH 26-28-06. 2020 r.  


